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Поштовани,
Настављајући традицију, Врховни касациони суд организује Годишње саветовање судија Републике Србије у Врњачкој Бањи, од 9. до 12.
октобра 2016. године и објављује два тематска броја Билтена, са стручним радовима: уводним рефератима и саопштењима, који ће бити изложени на округлим столовима из области казненог права: кривичне и прекршајне материје, заштите права на суђење у разумном року и заштите
узбуњивача – Билтен број 2/2016, и из грађанског и управног права – Билтен број 3/2016.
У стручним радовима и саопштењима објављеним у овим тематским бројевима Билтена Врховног касационог суда изражени су,
по правилу, лични ставови аутора.
Објављени стручни радови и саопштења треба да допринесу расправи о спорним правним питањима и усвајању правних схватања и ставова ради уједначавања судске праксе и остварења законске функције Врховног касационог суда у вршењу судске власти.
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Весна Поповић
судија Врховног касационог суда

УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ КРОЗ УСВОЈЕНА
ПРАВНА СХВАТАЊА, СТАВОВЕ И ЗАКЉУЧКЕ
ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА И ОДЕЉЕЊА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ
ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
Увод
Врховни касациони суд као највиши суд у Републици Србији, своју законску обавезу да у вршењу судске власти обезбеди јединствену примену права, обезбеђује одлучивањем о ванредним правним средствима изјављеним на одлуке судова у Републици Србији, о сукобима надлежности
између судова, ако за одлучивање није надлежан други суд, заузимањем
правних ставова у поступцима за решавање спорног правног питања.
И ове године судска пракса Грађанског одељења Врховног касационог суда наставља са традицијом да учеснике Годишњег саветовања судија Републике Србије и ширу правничку јавност писаним рефератом
упозна са својим активностима између два саветовања.
У реферату ће бити приказане активности Грађанског одељења
Врховног касационог суда на седницама одељења, заједничким састанцима са представницима грађанских одељења и одељења за радне спорове
апелационих судова, заузетим правним ставовима у поступцима решавања спорног правног питања, ставовима израженим у одлукама о ванредним правним средствима који су од значаја за уједначавање судске праксе
и утврђеним сентенцама.
У 2015. години Грађанско одељење Врховног касационог суда
одржало је 12 седница, а у првој половини 2016. године девет седница, на
којима су разматрани реферати судија у поступцима решавања спорног
правног питања, усвојен је одређен број правних ставова и закључака,
разматрани су извештаји о раду одељења и суда и правна схватања апелационих судова и праћен рад нижестепених судова.
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Правна схватања одељења Врховног касационог суда обавезују само судије Врховног касационог суда, односно судије одељења Врховног
касационог суда које је правно схватање усвојило а нису обавезујуће за
нижестепене судове.
Међутим, потреба усаглашавања судске праксе, једнаког поступања у једнаким стварима, правне сигурности и предвидивости судских одлука, у функцији је остварења једнаке заштите странака пред судом, јер
последица неуједначеног поступања суда и доношење различитих одлука
у једнаким стварима може довести до повреде уставног права на правично
суђење.
Повреда права на правично суђење због непостојања правне сигурности (између осталог због различитих и контрадикторних правноснажних судских одлука донетих у истим чињенично правним ситуацијама) у
смислу члана 6. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода је у надлежности Европског суда за људска права који својим
одлукама санкционише ту повреду и обавезује државу на исплату накнаде. Суд у својим одлукама прихвата да се одређене разлике у тумачењу
права јављају и морају бити прихваћене у сваком правном систему који се
заснива на мрежи првостепених и другостепени судова. Међутим, ако је
разлика у примени права настала пред истим судом, то је створило стање
континуиране правне неизвесности што је подрило поверење у судство.1
Полазећи од изложеног а у оквиру својих законских овлашћења
Врховни касациони суд у грађанској материји уједначава судску праксу
кроз:
- решавање спорног правног питања на захтев првостепеног суда;
- одлучивање о ванредним правним лековима у конкретним предметима;
- усвајање правних схватања ради попуњавања правних празнина, јединственог тумачења права или предузимања општих мера из пресуда Европског суда за људска права донетих против Републике Србије у
поступку њиховог извршења;
- одржавање састанака са апелационим судовима, ради разматрања спорних правних питања из опште грађанске материје и материје радног права;
1

Предмет Живић против Србије (представка број 37204/08)
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- учествовање у заједничким седницама апелационих судова за општу грађанску материју, материју радног права према плану и Споразуму
председника судова ради реализације обавеза из Закона о уређењу судова;
- одржавање састанака са представницима судова ради уједначене примене права у предметима у којима се захтева заштита права на суђење у разумном року или захтева принудно извршење и обезбеђење;
- утврђивање сентенци на седницама Грађанског одељења из одлука Врховног касационог суда из опште грађанске, радне, привредне и
управне материје, ради објављивања у Билтену судске праксе и на ВЕБ
страници Врховног касационог суда.
УСВОЈЕНА ПРАВНА СХВАТАЊА, СТАВОВИ И ЗАКЉУЧЦИ
ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
У периоду између два Саветовања на седницама Грађанског одељења усвојено је више правних ставова у поступку решавања спорног
правног питања који ће бити изложени у овом реферату.
На седници Грађанског одељења одржаној 10. новембра 2015. године у поступку решавања спорног правног питања по захтеву Основног
суда у Руми, усвојен је правни став који гласи:
У погледу застарелости потраживања јавног предузећа ради
накнаде за одводњавање примењују се правила посебног закона а не
Закон о облигационим односима (члан 372).
Из образложења
Основни суд у Руми је покренуо поступак ради решавања спорног
правног питања и заузимања става у погледу примене закона у вези застарелости потраживања у поступцима покренутим ради принудне наплате за одводњавање. У разлозима се истиче да је пред Основним судом покренуто више извршних поступака по предлогу повериоца ЈВП "Воде Војводине" ради
принудне наплате новчаних потраживања према физичких лицима, да је извршни суд дозволио предложено извршење али да су ИП већа ставила ван
снаге одлуке извршног суда усвајајући приговоре застарелости потраживања
и да постоји различита пракса основних судова на територији АП Војводине.
Грађанско одељење овога суда на седници од 3.3.2015. године је заузело став: Решење Јавног водопривредног предузећа о утврђивању висине накнаде за коришћење водног земљишта представља извршну исправу у смислу члана 13. став 1. тачка 2. и члана 14. става 2. Закона о
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извршењу и обезбеђењу; за извршење новчане обавезе о овом решењу
стварно је надлежан основни суд. О застарелости се ни Грађанско одељење раније није изјаснило да ли се на застарелост примењују општа правила
(члан 372) или закон који регулише порески поступак, па је захтев основног
суда ради заузимања правног става основан. Из члана 107. ранијег Закона о
водама, као и сличног правила садржаног у Закону о водама из 2010. године (по коме "у погледу камате, застарелости, принудне наплате из члана
153 – одводњавање примењују се одредбе Закона којим се уређују порески
поступак и пореска администрација), произилази да се на правило о року
застарелости потраживања примењује специјални закон (дужи рок – пет година). Такав закључак произилази не само из јасног текста закона који посебно раздваја аконтацију, застарелост, камату, обнову поступка и поступак
принудне наплате (закон посебно раздваја материјалноправна питања од
процесних), него из природе правног односа. У конкретном случају ради се
о административном а не уговорном односу, па је то разлог да се у погледу
рока застарелости из члана 372. ЗОО (трогодишњи рок) примени специјални пропис по правилу lex specialis derogat legi generali.
На седници Грађанског одељења одржаној 09.02.2016. године,
усвојен је правни став који гласи:
1. Решење јединице локалне самоуправе о цени услуга целодневног боравка деце у предшколској установи није општи правни
акт и не подлеже оцени уставности односно законитости из члана 63.
Закона о Уставном суду.
2. Пасивно легитимисани у парницама по тужбама родитеља
односно старатеља против предшколске установе и/или јединице локалне самоуправе су и предшколска установа и јединица локалне самоуправе.
3. Правни основ потраживања у односу на оба тужена је накнада штете.
4. На рокове застарелости примењују се одредбе члана 372.
односно 376. Закона о облигационим односима.
Из образложења
Полазећи од тога да су се спорна питања поставила пред више основних судова на територији Републике Србије, да постоји велики број тужби
родитеља за исплату разлике између економске цене коју је требало да пла14

Грађанска секција
ћају по закону и цене која је одређивана одлукама односно решењима локалне самоуправе, против тужених предшколске установе и јединица локалне
самоуправе Грађанско одељење је донело одлуку о покретању поступка за
решавање спорног правног питања и усвојило цитирани правни став.
У односу на прво постављено питање које се односи на правну
природу решења градског већа о цени услуга целодневног боравка деце у
установама за децу о висини учешћа корисника услуга родитеља у цени
услуга целодневног боравка деце, Грађанско одељење се определило за
став да решење које је донело градско већа о висини цена услуга целодневног боравка деце у предшколској установи и висини учешћа корисника услуга – родитеља у цени услуга, су донета на основу општих аката и
то Закона о друштвеној бризи о деци, Правилника о мерилима за утврђивање цена услуга у дечијим установама, Статута града и Одлуке о градском већу. Овим решењима уређена је конкретна ситуација и то висина
цене услуга боравка деце у предшколској установи и висини учешћа корисника у цени услуга што значи да се односи на неодређени број лица и
да не представља општи правни акт, због чега се на њега не може применити одредба члана 63. Закона о Уставном суду (поступак за оцену уставности или законитости општег акта).
У односу на друго постављено питање пасивне легитимације Грађанско одељење се определило за став да су пасивно легитимисани и предшколска установа и јединица локалне самоуправе јер је у односу на предшколску установу правни однос између тужилаца (родитеља или старатеља) и предшколске установе настао на основу уговора о пружању услуга закљученог између предшколске установе као пружаоца услуга, чији је оснивач Град и родитеља, односно старатеља као корисника услуга. Висина накнаде за пружање услуга предвиђена је уговором у коме је одређено да се
накнада утврђује актом надлежног органа Града. Како су сви тужиоци са
предшколском установом закључили уговоре о пружању услуга на основу
којих је предшколска установа наплаћивала цене услуга родитељима, а да
је град решењима утврђивао висину цена ових услуга то су у овим парницама пасивно легитимисани и предшколска установа и град.
Треће питање је питање правног основа потраживања.
Грађанско одељење Врховног касационог суда се определило за
став да је и у односу на предшколску установу и у односу на град основ
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потраживања накнада штете, а одговорност је солидарна. Град је за сваку
календарску годину решењима утврдио висину месечне цене услуга коју
су корисници плаћали предшколској установи по закљученим уговорима.
Ради се дакле о периодичним новчаним давањима која доспевају у једнаким временским интервалима (месечно), односно о повременим потраживањима из члана 372. ЗОО.
Како је град цену ових услуга утврдио супротно Закону о основама система образовања и васпитања, Закона о предшколском васпитању и
образовању и Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у дечијим установама, одговара корисницима услуга по правилима о накнади
штете из члана 172. ЗОО (неправилан или незаконит рад).
Без обзира да ли су тужбе поднете због стицања без основа или
накнаде штете на рок застарелости примењују се одредбе члана 372. односно 376. ЗОО (три године од доспелости), па се оштећени не могу користити дужим роковима застарелости из члана 371. ЗОО, пошто је Закон
одредио рок застарелости за ову врсту потраживања.
На седници Грађанског одељења која је одржана дана 10.11.2015.
године, донета је одлука да се усвоји предлог евиденције судске праксе и
да се измени правни став Грађанског одељења "Увећана зарада" од
23.9.2014. године у тачки 32.
Измена је извршена тако да се упоредним радником сматра
овлашћено службено лице са истим степеном стручне спреме као тужилац, које нема нередовности у раду.
У осталом делу, правни став је остао неизмењен.
На седници Грађанског одељења одржаној дана 17.3.2016. године, усвојен је правни став који гласи:
Суд опште надлежности је стварно надлежан за одлучивање
по тужби ради накнаде штете због незаконитог или неправилног рада
органа управе у вези исплате разлике од исплаћеног до припадајућег
износа погребних трошкова насталих услед смрти корисника пољопривредних пензија.
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Из образложења
Први основни суд у Београду је покренуо пред Врховним касационим судом поступак ради решавања спорног правног питања указујући да
је пред тим судом поднето преко 4.000 тужби против Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање са захтевом за исплату разлике између исплаћене накнаде погребних трошкова корисника права на пољопривредну пензију до висине накнаде трошкова прописане чланом 75. Закона о пензијском и инвалидском осигурању. У захтеву је наведено да је
већинско мишљење судија тог суда да редовни парнични суд није надлежан да одлучује о овој врсти захтева, већ да се ради о надлежности управног органа, да је у управном поступку обезбеђена двостепеност одлучивања, ванредна правна средства и дозвољено покретање управног спора.
Грађанско одељење је донело одлуку о покретању поступка за решавање спорног правног питања јер је и на заједничком састанку апелационих судова од 11.12.2005. године усаглашен и прихваћен одговор на спорна
питања у вези исплате разлике погребних трошкова корисника пољопривредних пензија и утврђена надлежност парничног суда за поступање у
смислу члана 1. Закона о парничном поступку, јер се не ради о оцени законитости решења Фонда ПИО већ о имовинско правном захтеву за накнаду
штете. Из одредаба Закона о пензијском и инвалидском осигурању
произилази да су право на исплату погребних трошкова корисника пензије,
процедура за реализацију права пред Фондом ПИО, дужник ове обавезе и
формула обрачуна висине накнаде изричито прописани законом. Законитост решења Фонда ПИО којим се утврђују право и висина накнаде цени се
у управном поступку и у управном спору. Међутим, приликом решавања
накнаде преминулих корисника пољопривредних пензија, Фонд ПИО је без
доношења појединачних решења исплатом у износима, обрачунатим према
просечној пензији пољопривредника фактички признао право на исплату
трошкова погребних услуга лицима која су трошкове сносили. У одсуству
решења Фонда и неспорног права на накнаду погребних трошкова тражена
новчана потраживања на име разлике од исплаћеног до припадајућег износа погребних трошкова (обрачунатог према просечној пензији у Фонду),
представљају имовинско правни захтев који се према члану 1. Закона о парничном поступку може расправљати у парници.
У различитим споровима и усвојеним правним ставовима Врховни
касациони суд и раније Врховни суд Србије вршили су разграничење суд17
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ске и управне надлежности односно сада стварне надлежности између
парничног и управног суда и изјашњавали се да је и у оквиру прописане
надлежности могуће паралелно остваривање правне заштите и пред
управним органом и пред судом опште надлежности и да се оне увек не
искључују (Билтен ВСС 3/05 и 4/08).
У овом случају надлежност органа управе прописана Законом о
пензијском и инвалидском осигурању за утврђење права на исплату погребних трошкова не искључује надлежност суда опште надлежности да
поступа у парници за накнаду штете због незаконитог или неправилног
рада управних органа (члан 1. ЗПП и члан 172. став 1. Закона о облигационим односима). Када су у питању накнаде за погребне трошкове преминулих корисника пољопривредних пензија исплаћене у нижим износима
од припадајућих на неправилности у раду Фонда ПИО указала је Државна
ревизорска институција.
На седници Грађанског одељења одржаној дана 5.4.2016. године,
усвојен је следећи правни став:
Ако послодавац није утврдио општим актом услове и критеријуме за превоз запослених од места становања до посла, право на
накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла имају сви запослени,
осим ако би по разумној оцени такав захтев био очигледно неоснован.
Претходно обраћање послодавцу за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла није услов за покретање судског поступка.
Из образложења
Основни суд у Вршцу се обратио захтевом Врховном касационом суду да реши спорно питање које се односи на трошкове превоза запослених. У
захтеву је наведено да је пред тим судом поднето више од 50 тужби против
истог туженог ради исплате трошкова превоза за 2012. годину у висини цене
превозне карте а према броју радних дана. Како се у захтеву указује и на друга питања која по свом значају заслужују да се Врховни касациони суд о њима изјасни, тим пре што се често као спорна појављују у пракси, а то су: да
ли запослени има право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла,
ако послодавац у свом општем акту није утврдио услове и критеријуме за
остваривање тог права, и да ли се запослени за остваривање овог права може
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непосредно обратити суду или је дужан да се пре покретања судског поступка захтевом обрати послодавцу?, Грађанско одељење се определило да покрене поступак за решавање спорног правног питања и о њему заузме правни
став. Полазећи од одредаба Закона о раду ("Службени гласник РС"
24/05...75/14), који је дао услове и критеријуме за остваривање права, па и ако
послодавац то својим актом ближе не уреди, мишљење Одељења је да се закон може непосредно применити јер је цена превозне карте у јавном саобраћају од места становања до места рада запосленог чињенично питање. Отуда
је и одговор на прво спорно питање да без обзира да ли је послодавац својим
општим актом регулисао право запосленог на трошкове превоза, он на њих
има право. Наравно, да се мора спречити злоупотреба овог права која може
да настане ако накнаду трошкова тражи запослени који те трошкове нема
(станује у близини места рада и на посао долази пешице, користи службени
аутомобил и сл).
Закон о раду у глави XVII садржи одредбе о остваривању и заштити права запослених. О правима, обавезама и одговорностима из радног
односа одлучује надлежни орган код послодавца односно предузетник писменим решењем које се доставља запосленом, а запослени против тог решења може да покрене спор пред надлежним судом у року од 60 дана.
Међутим, запослени, судски поступак може да покрене и од сазнања за
повреду права, дакле у ситуацији када о неком његовом праву, обавези
или одговорности није донето решење против кога би он водио судски
спор ради његовог побијања. Очито је да на овај начин сам Закон о раду
дозвољава покретање судског поступка у неким ситуацијама без претходног обраћања послодавцу (има посебних закона, као што су Закон о полицији, Закон о Војсци и други који другачије регулишу поступак за остваривање права запосленог али то није предмет спорног питања). ЗПП
("Службени гласник РС" 72/11 и 55/14), који се као процесни примењује у
судском поступку при одлучивању о правима и обавезама запослених,
претходни услов за подношење тужбе предвиђа само у члану 193. а он се
не односи на ово питање.
С обзиром да се ради о праву које закон непосредно признаје, али
и утврђује критеријуме за његово остваривање, то претходно обраћање
послодавцу није услов за судску заштиту. Има случајева када запослени
послодавцу треба да достави неке податке који су битни за остваривање
права, као што су релација којом путује до посла, цена превозне карте и
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слично али се то не може сматрати условом без чијег испуњења би дошло
до одбацивања тужбе као преурањене.
На седници Грађанског одељења одржаној 26.4.2016. године,
усвојен је правни став који гласи:
1. Правноснажно решење извршног суда о обавезивању дужника да намири потраживање из веродостојне исправе за извршене
комуналне услуге извршном повериоцу, представља извршну исправу и не може се мењати нити се о том потраживању може поново одлучивати.
2. На основу извршне исправе из тачке 1. овог правног става,
извршитељ је искључиво надлежан да одреди и спроведе извршење
по предлогу извршног повериоца.
Из образложења
Основни суд у Новом Саду је поставио захтев Врховном касационом суду за решење спорног правног питања:
- да ли се правноснажно решење о извршењу донето на основу веродостојне исправе може сматрати извршном исправом у смислу члана
13. Закона о извршењу и обезбеђењу, након што је извршни поступак у
коме је решење о извршењу донето правноснажно обустављено?
- да ли се у случајевима када се доноси решење о извршењу на
основу обавезујућег дела решења о извршењу донетом на основу веродостојне исправе, има примењивати члан 252. Закона о извршењу и обезбеђењу?
Из садржине достављеног предмета произилази да је ЈКП Основном суду 10.10.2015. године поднело предлог за извршење против физичког лица као дужника ради намирења новчаног потраживања, с тим да се
спровођење извршења повери извршитељу. Предлог се заснива на извршној исправи, правноснажном и извршном решењу суда од 13.06.2011.
године којим је извршни дужник обавезан да повериоцу исплати новчано
потраживање у укупном износу од 48.089,89 динара који у себи садржи
главницу и трошкове извршног поступка. Из приложене извршне исправе
произилази да је донета по предлогу повериоца за извршење за извршене
комуналне услуге према рачунима, да је решење постало правноснажно и
извршно јер дужник није улагао приговор против њега. Поступак изврше20
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ња из кога потиче извршна исправа у овим предметима је правноснажно
обустављен на предлог извршног повериоца пре предузимања радње
спровођења извршења.
Закон о извршењу и обезбеђењу3, ближе је уредио поступак принудног остваривања потраживања у члановима 35, 37, 69, 77, 75. и 76. У
датој ситуацији када је поступак извршења обустављен на предлог извршног повериоца пре предузимања радњи ради спровођења извршења обустава поступка се може уподобити повлачењу предлога за спровођење извршења. Извршење на основу веродостојне исправе у суштини треба да
омогући намирење одређеног потраживања из ове исправе без претходног
вођења судског парничног поступка. Предлог за извршење заснива се на
веродостојној исправи који закон изричито одређује (члан 18. ЗИО).
Решење о извршењу на основу веродостојне исправе се разликује
од решења о извршењу на основу извршне исправе. Његова изрека састоји
се из два дела, тако да решење уствари садржи две релативно самосталне
одлуке.
У првом ставу обавезује се извршни дужник да у року од осам дана а у меничним и чековним споровима у року од три дана од дана достављања решења намири потраживање, заједно са одмереним трошковима,
док у другом ставу извршни суд одређује извршење ради остварења тог
потраживања (члан 37. ЗИО). Против овог решења дужник једино може
изјавити приговор из ограничених разлога (члан 46. у вези члана 49. Закона), што зависи од слободне диспозиције дужника (може а и не мора).
Уколико се приговор не уложи решење постаје правноснажно.
У случају да се приговором побија одлука у целини или само први
став изреке, извршни суд ће ставити ван снаге други став изреке, којим је
одређено извршење и предмет доставити парничном суду који ће наставити поступак као да је поднет приговор против платног налога. Даља судбина потраживања зависиће од одлуке парничног суда (члан 49. став 4.
Закона).
Међутим, ако се приговором побија само други став изреке, којим
је одређено извршење тада ће извршни суд поступати као у ситуацији када је приговор изјављен против решења о извршењу донетог на основу из3
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вршне исправе. Уколико се приговор као основан усвоји тада се укида део
решења којим је одређено извршење. Таква одлука суда не утиче на први
став изреке којим је утврђено потраживање и дужник обавезан на плаћање
одређеног новчаног износа повериоцу у остављеном року. Овај део решења остаје на снази и обухваћен је правноснажношћу а по протеку рока за
добровољно испуњење обавезе и извршношћу. У Закону о извршном поступку4, чланом 54. став 3. било је изричито прописано да у оваквој ситуацији уколико се приговор усвоји део решења о извршењу којим је дужник
обавезан да намири потраживање има својство извршне исправе на основу које се може поново тражити извршење. И у Закону о извршном поступку5, чланом 21. став 3. било је прописано идентично правило а следом
тога се развијала и судска пракса.
У Билтену Врховног суда Србије број 4/2005 објављена је сентенца са образложењем "Правноснажна одлука извршног суда о обавезивању
дужника да намири потраживање из веродостојне исправе, представља извршну исправу и не може се мењати нити се о том потраживању може поновно одлучивати".
Иако актуелни закон не садржи изричито прописано овакво правило не постоје ваљани разлози који би оправдали супротно мишљење од
онога које изражава циљ и дух извршења на основу веродостојне исправе
– да одлука суда извршења о утврђивању обавезе дужника на намирење
потраживања остаје као пуноважна извршна исправа на основу које се сада може покренути нови извршни поступак.
Изложено води основаном закључку да решење о извршењу у погледу одлуке из става 1. изреке о намирењу потраживања стиче својство
извршне исправе (као судска одлука), на основу које се може поново захтевати извршење (чл. 13. и 17. ЗИО).
У члану 251. ЗИО прописано је да се у поступку за намирење потраживања по основу комуналних и сличних услуга сходно примењују одредбе овог закона, док према чл. 252. и 325. став 1. тачка 2. ЗИО извршитељ поступа по предлогу за извршење на основу веродостојне исправе ради остварења новчаног потраживања по основу извршених комуналних и
сличних услова.
4
5
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Како се извршна исправа заснива на веродостојној исправи за извршене комуналне услуге то је извршитељ искључиво надлежан да одреди и спроведе извршење по предлогу извршног повериоца.
На седници Грађанског одељења одржаној дана 31.5.2016. године
усвојен је правни став који гласи:
Дозвољено је извршење на покретним стварима извршног дужника који се налази на листи привредних субјеката, као привредно
друштво које производи предмете од значаја за одбрану и безбедност
Републике Србије, и то на оним покретним стварима која не служе
производњи оружја, као и на опреми која није намењена одбрани и
безбедности државе као што су путнички аутомобили, канцеларијски
намештај и канцеларијска опрема (компјутери који не садрже поверљиве податке).
Из образложења
Трећи основни суд у Београду доставио је Врховном касационом
суду захтев за решавање спорног правног питања у вези са спровођењем
извршења продаје покретних ствари извршног дужника које се налази на
листи привредних субјеката од посебног значаја за одбрану и безбедност
Републике Србије. У захтеву је постављено спорно правно питање:
Да ли је могуће спровести извршење према овом извршном дужнику који се налази на листи привредних субјеката као привредно друштво које производи предмете од значаја за одбрану и безбедност Републике Србије, продајом путничких возила у власништву извршног дужника која су у поступку извршења већ пописана и процењена, као и да ли се
може пописивати канцеларијска опрема која се затекне у седишту извршног дужника те да ли се може спровести на заложеној и обезбеђеној
имовини – покретним стварима извршног дужника на којима заложни поверилац има уписано заложно право код АПР РС.
У захтеву је наведен став судија тог суда да у овој ситуацији треба
обуставити спровођење извршења продајом покретних ствари извршног
дужника који се налази на листи привредних субјеката од посебног значаја за одбрану и безбедност Републике Србије, због тога што су покретне
ствари извршном дужнику неопходне у процесу развоја, израде и монтаже производа наоружања и војне опреме, те да би продаја изазвала неса23
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гледиве последице на опстанак самог привредног друштва и реализацију
потписаних међудржавних уговора, као и уговора потписника са Министарством одбране Републике Србије а на основу члана 19. став 2. Закона
о извршењу и обезбеђењу.
Законски прописи (члан 17. Закона о производњи и промету наоружања и војне опреме6, члан 16. Закона о јавној својини7, члан 19. Закона
о извршењу и обезбеђењу)8, на јасан начин прописују на којим се предметима не може спроводити принудно извршење али примена ових прописа
у пракси спровођења извршења отвара дилеме. У ширем смислу сваки
аутомобил, канцеларијска опрема, компјутери итд. служи пословању дужника. Међутим, процес производње се може обавити и без путничких
аутомобила и не садржи сваки компјутер поверљиве податке. Такође ни
сав канцеларијски намештај као ни друге покретне ствари не служе производњи наоружања и војне опреме и није све у функцији процеса производње. Проналажење и разврставање покретних ствари које могу бити
предмет извршења, зависе од обучености и спретности радника који извршење спроводи. Чини се да тај разлог не може и не сме да буде најзначајнији фактор приликом спровођења извршења као ни за позитиван или негативан одговор на постављено питање. Имајући у виду дужину трајања
извршних поступака, да се ради о потраживањима из радног односа – неисплаћених зарада на основу правноснажних извршних пресуда, те чињеницу да је Влада Републике Србије одлуком од 28.2.2014. године образовала радну групу која ће уредити начин регулисања доспелих неизмирених обавеза (по извршним пресудама за потраживања из радног односа за
предузећа са већинским државним капиталом), а до данас то питање није
разрешено и да је већински став судија основног суда да треба обуставити
све поступке извршења произлази закључак да је дозвољено извршење на
оним покретним стварима која не служе производњи оружја као и на
опреми која није намењена одбрани и безбедности земље као што су путнички аутомобили канцеларијски намештај и канцеларијска опрема (компјутери који не садрже поверљиве податке).
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На седници Грађанског одељења одржаној 31.5.2016. године, заузет је правни стави који гласи:
Одлука Уставног суда којом је утврђено право подносиоца
уставне жалбе на накнаду штете (материјалне или нематеријалне) представља извршну исправу на основу одредаба члана 89. став 3. Закона о
Уставном суду и члана 13. тачка 7. Закона о извршењу и обезбеђењу.
Из образложења
Први основни суд у Београду поставио је Врховном касационом
суду захтев за решавање спорног правног питања: да ли одлука Уставног
суда којом се утврђује право подносиоца уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете представља извршну исправу у смислу одредбе члана 13.
Закона о извршењу и обезбеђењу?
Грађанско одељење је прихватило одлучивање о овом спорном питању. Наиме, одредбама раније важећег и сада важећег Закона о Уставном
суду,9 произилази да одлука Уставног суда донета у поступку по уставној
жалби којом је усвојен захтев за накнаду штете јесте извршна исправа у
смислу члана 13. тачка 7. Закона о извршењу и обезбеђењу јер је посебан
Закон – Закон о Уставном суду одређује као такву, па је за поступак принудног извршења надлежан суд. С обзиром на садржину става 3. члана 89.
Закона о Уставном суду (на снази од 22.12.2015. године), јасно је да одлука Уставног суда којом се усваја захтев подносиоца уставне жалбе за накнаду штете испуњава услов подобности извршне исправе за извршење
применом члана 17. Закона о извршењу и обезбеђењу јер су у њој назначени извршни поверилац (подносилац уставне жалбе), извршни дужник
(орган који је обавезан на исплату), предмет обавезе (исплата накнаде
штете), као и рок за добровољно испуњење обавезе (четири месеца од дана достављања одлуке извршном дужнику).
Такође у периоду важења одредбе члана 89. став 3. према Закону о
изменама и допунама Закона о Уставном суду од 27.11.2011. године, дакле
у периоду од 4.1.2012. до 22.12.2015. године, одлуке Уставног суда којима
је утврђено право подносиоца уставне жалбе на накнаду штете, представљају извршне исправе у смислу члана 13. тачка 7. Закона о извршењу и
обезбеђењу, а испуњавају услов подобности извршне исправе у смислу чла9
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на 17. тог закона, зато што се из изрека тих одлука изводи недвосмислени
закључак да је извршни поверилац подносилац уставне жалбе, а извршни
дужник орган на чији терет или из чијих средстава ће се исплатити накнада
штете у означеној висини, шта представља предмет обавезе. У овим одлукама није наведен рок за добровољно извршење али према члану 17. став 2.
Закона о извршењу и обезбеђењу ако у одлуци као извршној исправи није
одређен рок за добровољно испуњење обавезе тај рок износи три дана од
дана достављања одлуке извршном дужнику. Стога и одлуке Уставног суда
донете у наведеном периоду испуњавају услов подобности за извршење па
је и за њихово принудно извршење надлежан суд.
На седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној дана 5.7.2016. године, усвојен је правни став који гласи.
Странка коју је у успешно окончаној парници заступао адвокат обвезник пореза на додату вредност има право на накнаду трошкова на име ПДВ-а, на адвокатску услугу.
Као доказ треба да приложи рачун о извршеним адвокатским
услугама.
Из образложења
Привредни суд у Београду доставио је захтев за решавање спорног
правног питања Врховном касационом суду: да ли странка коју је у успешно окончаној парници заступао адвокат обвезник пореза на додату вредност има право на накнаду трошкова на име ПДВ-а, на адвокатску услугу
и шта од доказа треба да преда суду с обзиром да се одлука о трошковима
доноси без расправљања?
У захтеву је наведено да се ово спорно питање појављује у великом броју предмета и да је мишљење судија тог суда да странка која је успела у парници има право на накнаду овог трошка као трошка који је неопходан за вођење парнице.
Врховни касациони суд је прихватио захтев Привредног суда у Београду, покренуо поступак за решавање спорног правног питања и заузео
цитирани правни став.
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На основу одредаба Закона о адвокатури10, Тарифе о наградама и
накнадама трошкова за рад адвоката11, Закона о порезу на додату вредност12, произилази да основицу за обрачунавање ПДВ-а за промет адвокатских услуга чини износ накнаде који обвезник ПДВ-а-адвокат прима
или треба да прими за предметни промет од примаоца услуге или неког
трећег (на пример лица која је ангажовало адвоката да заступа интересе
окривљеног у кривичном поступку) у коју није укључен ПДВ. У основицу
за обрачунавање ПДВ-а, урачунавају се и сви трошкови које обвезник
ПДВ-а, адвокат зарачунава примаоцу услуге као што су на пример трошкови који настану у вези са вођењем поступка пред судом или неким
другим државним органом а које иницијално сноси адвокат. Основицу за
обрачунавање ПДВ-а за промет адвокатских услуга, према томе, чини како износ награде који припада адвокату, тако и сви други трошкови које
адвокат зарачунава примаоцу услуге.
У основицу за обрачунавање ПДВ-а, не урачунавају се износи које
обвезник ПДВ-а, адвокат наплаћује и у име и за рачун примаоца услуге, а
које преноси примаоцу услуге. То је пре свега износ који је досуђен
странци (примаоцу адвокатске услуге), који адвокат наплаћује у име и за
рачун странке и преноси странци. Одредбом члана 42. ст. 1. и 3. Закона и
одредбама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу и доставити и поједини подаци13, (Правилник) прописано је у којим случајевима обвезник ПДВ-а
нема обавезу издавања рачуна и у којим случајевима се могу изоставити
поједини подаци у рачуну.
Примењујући наведене одредбе на обвезника ПДВ-а адвоката,
произлази да адвокат има обавезу да за промет адвокатских услуга које
пружа изда рачун у складу са Законом и Правилником осим ако је прималац услуга физичко лице које није обвезник ПДВ-а, у којем случају може
али и не мора да изда рачун. У складу са одредбом члана 3. Правилника,
када обвезник ПДВ-а, адвокат у истом пореском периоду прими авансну
уплату и изврши промет адвокатских услуга, за који је примио авансну

10
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уплату, у том случају нема обавезу издавања рачуна по основу примљене
авансне уплате већ само рачуна за извршени промет адвокатских услуга.
Члан 22. Правилника предвиђа да обвезник ПДВ-а који на основу
закључених уговора сукцесивно врши испоруку добара или услуга, може
да изда један рачун за више појединачних испорука добара или услуга
једном лицу под условом да у својој евиденцији обезбеди податке од значаја за обрачунавање и плаћање ПДВ-а (став 1). Обвезник ПДВ-а, из става
1. овог члана, за кога је порески период календарски месец, дужан је да
изда рачун из става 1. овог члана најмање једном у пореском периоду и то
најкасније последњег дана пореског периода за испоруку добара и услуга
извршених у том пореском периоду (став 2). Обвезник ПДВ-а из става 1.
овог члана за којег је порески период календарско тромесечје, дужан је да
изда рачун из става 1. овог члана најмање три пута у пореском периоду и
то најкасније последњег дана сваког календарског месеца у пореском периоду, календарском тромесечју за испоруку добара и услуга извршених у
том пореском периоду (став 3).
У складу са одредбом члана 22. Правилника, када обвезник ПДВ-а,
адвокат на основу закљученог уговора неком лицу пружа адвокатске услуге
у дужем временском периоду може да изда један рачун за више појединачних адвокатских услуга, под условом да у својој евиденцији обезбеди податке од значаја за обрачунавање и плаћање ПДВ-а, с тим што период за
који издаје рачун не може бити дужи од календарског месеца, а рачун може
издати најкасније последњег дана календарског месеца за услуге извршене
у том месецу. Односно, уколико адвокат на основу закљученог уговора за
странку обавља све правне послове у вези са његовим пословањем, при чему је уговорено да се накнада плаћа за сваку услугу посебно, обвезник
ПДВ-а, адвокат за све пружене услуге тој странци у пореском периоду (ако
је месечни обвезник, односно у календарском месецу ако је тромесечни обвезник), може издати један рачун под условом да у својој евиденцији обезбеди прописане податке о свакој услузи појединачно.
Имајући у виду одредбу чл. 153. и 154. ЗПП14, којима је прописано
да је странка која у целини изгуби парницу дужна да противној странци
накнади трошкове, те да суд приликом одлучивања који ће трошкови да
се накнаде странци узима у обзир само оне трошкове који су били потреб14
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ни ради вођења парнице, следи да ће у досуђене трошкове парнице, на
име адвокатских услуга странци, која је успела у парници а коју је заступао адвокат, обвезник ПДВ-а, морати да уђе и износ ПДВ-а, на пружене
услуге, будући да ће тај износ представљати стварни трошак странке.
II
ПРАВНИ ЗАКЉУЧЦИ
На седницама Грађанског одељења одржаним 10.11. и 8.12.2015.
године, допуњен је Закључак о дозвољености ревизије, означен тачком
3.15, тако да гласи:
III Изузетно од претходних закључака ако је у поступку покренутом после 1.2.2012. године, односно ако је првостепена одлука којом се
окончава поступак укинута и предмет враћен на поновно суђење, после
1.2.2012. године, другостепени суд одлуком донетом после 31.5.2014. године, преиначио одлуку и одлучио о захтевима странака или усвојио жалбу, укинуо одлуку и одлучио о захтевима странака, изузев ако се ради о
трошковима поступка или камати као споредним потраживањима, о споровима мале вредности, о парницама ради сметања државине или ако је
посебним законом прописано да ревизија није дозвољена, дозвољеност
ревизије треба ценити према одредби става 1. тач. 2. и 3. члана 13. Закона
о изменама и допунама Закона о парничном поступку.
Није увек дозвољена ревизија по члану 403. ЗПП, у случају преиначења првостепене одлуке од стране првостепеног суда, већ само у ситуацији када је ревизију изјавила странка којој је због преиначења првостепене пресуде против које није изјавила жалбу њено право ускраћено, односно смањено.
На седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 14.7.2015. године, усвојен је следећи:
ЗАКЉУЧАК
Извршење се не може одредити и спровести на непокретности у
јавној својини (државна, покрајинска и општинска односно градска својина), на којој извршни дужник има само право коришћења.
Из образложења
Право коришћења о коме је реч у постављеном спорном питању
представља реликт ранијег правног система. Тако, када је у питању градско
15
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грађевинско земљиште, од 1958. године, када је донет Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта, до 2006. године, када је донет Устав, својина на градском грађевинском земљишту је била у корист
државе, прво у облику друштвене својине а затим од 1995. када је донет Закон о средствима у својини Републике Србије као државна својина Републике Србије, док су носиоци права коришћења имали право управљања и
располагања сагласно важећим прописима. Право коришћења је представљало односно представља најшире и најсвеобухватније имовинско право
стварно правног карактера које је произилазило из друштвене својине, али
сада управо због могућности да градско грађевинско земљиште може бити
и у приватној својини, актуелна су питања тзв. конверзије или преласка
права коришћења грађевинског земљишта у право својине којом ће у суштини престати право државне својине на том земљишту, што ће се уредити посебним законом. До доношења тог посебног закона, извршни судови
не дозвољавају могућност уновчења права коришћења без обзира што оно
као имовинско право има одређену економску вредност.
Како је чланом 85. став 2. Закона о планирању и изградњи16, прописано да је грађевинско земљиште у јавној својини у промету, под условима
прописаним овим законом и другим прописима то је одредбама чл. 99. и
100. Закона изричито прописан начин отуђења, размене и давања у закуп и
прибављање грађевинског земљишта у јавној својини. Међутим, право коришћења или могућност стицања права коришћења на грађевинском земљишту у јавној својини у тим одредбама се не помиње ни на који начин.
Имајући ово у виду као и одредбе Закона о јавној својини17 (чл. 2,
18. став 1, 9, 10, 11, 12, 13. став 1, 20. став 2, 14. став 3, 18. став 6, 22. став
1, 22. ст. 7, 9, 10. и 12, 25, 8), може се закључити да носиоци права јавне
својине у оквиру права располагања непокретностима у јавној својини,
дакле вршећи својинска овлашћења могу преносити право коришћења,
поред осталог на грађевинском земљишту у јавној својини, на законом
прописани начин (на пример у погледу субјеката којима се то право може
пренети, који и даље имају ограничено право располагања), с тим што то
није промет у смислу члана 2. став 2. Закона о промету непокретности којим је прописано да се прометом непокретности сматра и пренос кори16
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шћења на непокретности у јавној својини, само између носилаца јавне
својине. Стога, право коришћења које има извршни дужник на грађевинском земљишту у државној својини није у промету и не представља предмет извршења на коме се може спровести извршење у смислу Закона о извршењу и обезбеђењу.
На седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 18.9.2015. године, усвојен је следећи:
ЗАКЉУЧАК
У парници ради вршења или лишења родитељског права када
је орган старатељства тужилац на основу члана 264. Породичног закона, суд не може од истог тог органа (Центра за социјални рад), тражити стручно мишљење о компетентности тужених родитеља за вршење или лишење њиховог родитељског права (члан 270. Породичног закона), због сукоба интереса.
Из образложења
Овлашћења Центра за социјални рад прописана су поред осталог
одредбом члана 120. став 1. тачка 3. Закона о социјалној заштити18, да
предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима у вршењу јавних овлашћења. Делатности Центра регулисане су
одредбама Правилника о организацији и нормативима и стандардима рада
Центра за социјални рад19, а у одредбама посебног дела Породичног закона, члан 290. закључно са чланом 341, уређени су посебни управни поступци у вези са породичним односима.
Посебни положај Центра за социјални рад из домена вршења његових јавних овлашћења која произилазе из одредбе члана 120. став 1. Закона о
социјалној заштити, а на основу члана 270. Породичног закона о парницама
за лишење родитељског права није онај који би га уподобио статусу вештака
по одредбама ЗПП (да би био искључен из вештачења). Међутим, постоји сукоб интереса у овим парницама из породичних односа у оваквој ситуацији
када је Центар за социјални рад и тужилац и овлашћени давалац мишљења.
Породични закон у својим одредбама не даје одговор за разрешење те ситуације, чиме се не бави ни Грађански законик у својој трећој књизи Преднацрта. Једино што би се могло уподобити законском решењу питања сукоба ин18
19
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тереса из домена породичних односа, регулисано је у глави која прописује
поступак у спору за заштиту од насиља у породици и то у члану 286. Породичног закона, да ако орган старатељства није покренуо поступак у спору за
заштиту од насиља у породици суд може затражити од органа старатељства
да му пружи помоћ у прибављању потребних доказа и да изнесе своје мишљење о сврсисходности тражене мере. Аналогном применом решења из ове
законске одредбе за сукоб интереса у његовом поступању произилази да би
Центар могао да поступа у оваквом породичном спору, само онда када га он
није покренуо у својству тужиоца. Због свега изложеног постоји сукоб интереса код поступања Центра за социјални рад, и зато у оваквим парницама за
лишење или вршење родитељског права када се Центар појављује као тужилац најцелисходније и најекономичније је да се суд обрати суседном, најближем Центру за социјални рад и затражи стручно мишљење и налаз о родитељској компетенцији. Овде не може бити речи о негативном сукобу месне
надлежности између Центара за социјални рад који решава министар надлежан за социјалну заштиту на основу члана 68. Закона о социјалној заштити
јер у оваквој парници Центар за социјални рад не обавља делатности за
остваривање права корисника социјалног осигурања и пружања услуга социјалног рада на које би се примењивале одредбе општег управног поступка
већ врши јавно овлашћење на основу члана 4. став 2. и 3. Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад а у вези
члана 120. став 1. тачка 3. Закона о социјалној заштити.
III
УТВРЂЕНЕ СЕНТЕНЦЕ
НА СЕДНИЦАМА ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА
У овом периоду у смислу члана 35. Пословника о уређењу и раду
Врховног касационог суда20, утврђен је одређен број сентенци које би требало да допринесу јединственој судској примени права у идентичним чињенично правним ситуацијама:
Облигационо право
1. Накнада нематеријалне штете због физичких болова и лака телесна повреда.
Накнада нематеријалне штете због претрпљених физичких болова
средњег интензитета и кратког трајања може се досудити када је оштеће20

"Службени гласник РС" 37/10, 51/14, 41/16 и 62/16
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ни претрпео лаку телесну повреду (сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 899/2015 од 2.12.2015. године, утврђена на седници Грађанског одељења 31.5.2016. године).
2. Накнада штете због дискриминације
Нема дискриминације када држава чини разлику између лица по
регионалном принципу ако је то разумно и оправдано (сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 500/2014 од 26.11.2014. године, утврђена на седници Грађанског одељења 31.5.2016. године).
3. Исплата пензије и застарелост
Пресудом Европског суда за људска права којом се налаже држави решење проблема тзв. "Косовских пензија", не суспендује се примена
правила о застарелости потраживања (сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 862/2015 од 24.2.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења 31.5.2016. године).
Радно право
4. Повреда радне дисциплине по посебном закону и отказ уговора о раду
Повреда Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, не представља разлог за аутоматски отказ уговора о раду (сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 105/2015 од 2.12.2015.
године, утврђена на седници Грађанског одељења 31.5.2016. године).
5. Одбијање враћања на радно место и престанак радног односа
Одбијање понуде послодавца да се врати на радно место у КиМ
после 1999. године не може представљати разлог за престанак радног односа тужиоцу (сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2
473/2015 од 21.1.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења
31.5.2016. године).
6. Смањење радне способности и престанак радног односа
Смањење радне способности запосленог не може бити разлог за
престанак радног односа по вољи послодавца (сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1023/2015 од 16.3.2016. године, утврђена на седници Грађанског одељења 31.5.2016. године).
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7. Изјаве незадовољства запослених у медијима и отказ уговора о раду
Исказивање незадовољства запосленог условима рада и ниском зарадом у медијима не представља повреду угледа послодавца ни отказни
разлог због повреде радне дисциплине (сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2 1186/2015 од 24.12.2015. године, утврђена на седници
Грађанског одељења 31.5.2016. године).
Породично право
8. Уговарање будућег издржавања детета
Није супротно принудним прописима, јавном поретку и моралу да
се обавеза у погледу будућег издржавања детета утврди уговором између
родитеља (сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 1094/2015
од 3.6.2015. године, утврђена на седници Грађанског одељења 31.5.2016.
године).
Медијско право
9. Негативни јавни вредносни судови и повреда достојанства
групе лица
Негативни јавни вредносни суд о хомосексуализму као "болести",
изречен у контексту постојеће "Параде поноса", представља повреду достојанства групе лица по основу њиховог личног својства (сентенца из
пресуде Врховног касационог суда Рев 1329/2014 од 7.10.2015. године,
утврђена на седници Грађанског одељења 31.5.2016. године).
IV
УЈЕДНАЧАВАЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ
Вршећи своју законску обавезу обезбеђивања јединствене судске
примене права и уједначавања судске праксе одржани су састанци са представницима апелационих судова и Привредног апелационог суда ради разрешења спорних правних питања и проблема решавања старих предмета.
У периоду између два саветовања одржани су састанци са представницима апелационих судова и то дана 26.9.2014. године, у Крагујевцу, дана 11.12.2015. године у Београду, дана 18.3.2016. године у Новом
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Саду и дана 10.6.2016. године у Нишу. На овим састанцима разматрана су
спорна питања из области опште грађанске материје и материје радног
права.
Око питања око којих се апелациони судови нису сагласили на деветој седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној 5.
и 6. октобра 2015. године, разматран је реферат судије известиоца "Право
прече куповине и полагање цене – тумачење члана 10. став 3. Закона о
промету непокретности".
Седница Одељења није усвојила закључак изнет у реферату који је
гласио:
"Доказ о покретању ванпарничног поступка о уплати цене у судски депозит, приложен уз тужбу и каснију али благовремену уплату у судски депозит, треба уподобити "истовременој" уплати из члана 10. став 5.
Закона о промету непокретности".
На седници Одељења прихваћена је аргументација из пресуде Рев
2257/10 од 23.3.2011. године, у којој је између осталог наведено: да је
претходни услов за одлучивање по тужби и разматрања да ли је повређено
субјективно право (законско право прече куповине), истовремена уплата
продајне цене са подношењем тужбе; да тужилац није морао чекати правноснажност решења ванпарничног суда о отварању депозита, јер из чл.
211, 213. и 214. раније важећег Закона о ванпарничном поступку произлази да предлагач може одмах уз предлог предати суму новца ради уплате у
судски депозит у корист трећег лица. На такав закључак упућују и правила садржана у Судском пословнику ("Службени гласник РС" 65/03-члан
352), по коме готов новац може бити примљен у току дана на благајни суда; готов новац по члану 355. Судског пословника може уплатити путем
поште који се истог дана уводи преко исплатног налога у благајнички извештај, а потом књижи у евиденцију депозита; да је законски рок преклузивног карактера који се не може продужити и на њега суд пази по службеној дужности.
Дакле, из члана 10. Закона о промету непокретности (раније су постојала готово истоветна правила), произлази да је тужилац истовремено
са подношењем тужбе дужан да код надлежног суда положи износ у висини тржишне вредности непокретности а да није довољно истаћи захтев
ради отварања депозита и чекати правноснажност решења.
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На истој седници прихваћено је и правно схватање Апелационог
суда у Новом Саду од 26.2.2015. године које гласи:
"Одредбе о затезној камати су императивне природе, због чега
странке не могу уговарати затезну камату другачију од законом прописане, а те одредбе односе се и на потраживање из уговора о банкарском кредиту".
Правно схватање усвојено на седници свих апелационих судова
одржаној 26.9.2014. године, које гласи:
"Запослени у дому здравља који рад обављају у сменама немају право на увећану зараду за рад у сменама у складу са одредбом члана 108. став 1. тачка 2. Закона о раду, ако општим актом није другачије одређено".
Прихваћено је на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној дана 8.12.2015. године.
На истој седници Грађанско одељење Врховног касационог суда
прихватило је правни став који заступају Апелациони судови у Нишу и
Крагујевцу о питању "Благовременост тужбе за рехабилитационо обештећење" , који гласи:
"Рок за подношење тужбе за рехабилитационо обештећење од
годину дана из одредбе члана 27. став 4. у вези става 3. Закона о рехабилитацији рачуна се од истека рока од 90 дана од подношења захтева и не може се продужавати одлуком или радњом комисије за рехабилитационо обештећење или подносиоца захтева, односно других носилаца права на рехабилитационо обештећење".
Грађанско одељење Врховног касационог суда није прихватило
правни став Апелационог суда у Новом Саду, који гласи:
У круг "осталих законских наследника", који је према члану 7.
тачка 2. Закона о рехабилитацији овлашћен да поднесе захтев за рехабилитацију, спада свако лице које би по Закону о наслеђивању меродавном
за расправљање заоставштине било позвано на наслеђе да се заоставштина расправља у моменту подношења захтева за рехабилитацију оставиоца). Овај став је прихваћен од стране Апелационог суда у Београду и Крагујевцу, док је Апелациони суд у Нишу био против овако предложеног
правног става.
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На истој седници (8.12.2015. године), Грађанско одељење Врховног касационог суда усвојило је следећи правни став:
"Осталим законским наследницима из одредбе члана 7. тачка
2. Закона о рехабилитацији сматрају се лица која спадају у круг законских наследника у тренутку смрти лица чија се рехабилитација
захтева, према меродавном наследном праву".
На седници Грађанског одељења Врховног касационог суда одржаној дана 17.3.2016. године, изјашњавајући се о спорним питањима Апелационих судова у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, Грађанско одељење прихватило је мишљење Апелационог суда у Београду које гласи:
У парницама у којима "Ратни резервисти" потражују исплату
ратних дневница, основ спора је накнада штете због незаконитог или
неправилног рада државног органа, због чега та потраживања застаревају у року прописаном чланом 376. ЗОО.
Поводом става Апелационог суда у Крагујевцу, а који се односи на
то да када тужилац премине у току парнице у којој се одлучивало о његовом праву својине на одређеној непокретности, његови правни следбеници
који су преузели поступак у својству тужилаца не могу тражити да се утврди да је пок. њихов правни претходник власник спорне непокретности, седница Грађанског одељења Врховног касационог суда није прихватила овако
изражен став да је тужба неуредна и да би је требало одбацити.
У односу на реферат Апелационог суда у Крагујевцу и кључног
спорног питања: Да ли у спору поводом расправљања о јавној својини Покрајине, Града, Општине и физичког лица треба да учествује и Република
Србија, да ли је то значајно за уредност тужбе и да ли Град треба тужбом
да обухвати и Републику Србију;
Мишљење седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда је да у смислу члана 221. Закона о парничном поступку, треба обавестити Државног правобраниоца да се води парница о праву јавне својине.
На истој седници изјашњавало се и поводом питања Апелационог
суда у Крагујевцу: Да ли је уговор о поклону потраживања које се односи на потраживање које тек треба да се оствари у поступку враћања одузете имовине а који уговор је закључен само са једним од законских наследника као поклонопримцем ништав правни посао. Седница се изјаснила да овај уговор о поклону није ништав правни посао
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(супсидијерно се примењују одредбе Уговора о продаји – и спорно право
може бити предмет правног посла).
Поводом спорног правног питања Апелационог суда у Нишу: Да
ли обавештење директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање упућено корисницима војних пензија представља
писмено признање застареле обавезе у смислу члана 366. став 1. Закона о облигационим односима? Седница одељења се сагласила са мишљењем Апелационог суда у Нишу да обавештење директора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање упућено корисницима војних пензија не представља признање дуга (треба разграничити Закључак Владе којим се признаје право и који представља
признање дуга од позива директора РФ ПИО за закључењем поравнања треба проверити како гласи Закључак Владе).
Поводом питања: Који је суд стварно надлежан (суд опште надлежности или привредни суд) у парници коју је покренуло физичко
лице против привредног друштва у стечају, са захтевом којим се тражи утврђење права својине тужиоца на непокретности и утврђење
ништавости уговора о купопродаји непокретности закљученог између привредног друштва као продавца и трећег лица (које је такође
означено као тужени)? Седница одељења се изјаснила да је надлежан
привредни суд (због тога што је споран обим стечајне масе).
V
ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ
Закон о заштити права на суђење у разумном року21, усвојен је
7.5.2015. године и истог дана проглашен Указом председника Републике,
а ступио је на снагу 1.1.2016. године. Закон се примењује на поступке за
заштиту права на суђење у разумном року, покренуте према овом Закону,
а који се односе на неокончане судске поступке, ако је евентуална повреда права на суђење у разумном року настала пре почетка примене чл. 8а
до 8в Закона о уређењу судова а о њој није одлучивао Уставни суд у поступку по уставној жалби. Закон се примењује и на судске поступке који
још нису окончани у време покретања поступка за заштиту према овом
Закону, ако је евентуална повреда права на суђење у разумном року наста21

"Службени гласник РС" 40/2015
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ла после престанка важења одредаба члана 8а до 8в Закона о уређењу судова.
Иако је закон почео да се примењује од 1.1.2016. године, Одељење
за заштиту права на суђење у разумном року је наставило рад, јер одлучује о жалбама донетим на одлуке првостепених судова о захтевима поднетим до 1.1.2016. године. Тако је Одељење за заштиту права на суђење у
разумном року на седницама одржаним 27.11.2015. године и 30.5.2016. године, утврдио одређени број сентенци које ће овде бити изложене.
1) Допринос предлагача дужини поступка
Приликом одлучивања о повреди предлагача на суђење у разумном року, па самим тим и о висини примерене накнаде, као један од критеријума узима се у обзир понашање предлагача као странке у поступку
односно да ли је предлагач допринео дужем трајању судског поступка
(сентенца из решења Врховног касационог суда Ржк 191/2015 од
22.1.2016. године).
2) Допринос предлагача дужини трајања поступка
Предлагач својим радњама опструира поступак подношењем неоснованих захтева за изузеће поступајућег судије и изузеће судијског сарадника, као и подношењем жалбе против одлука против којих није дозвољено њихово изјављивање (сентенца из решења Врховног касационог
суда Ржг 803/2015 од 16.7.2015. године, утврђена на седници Одељења за
заштиту права на суђење у разумном року 27.11.2015. године).
3) Дозвољеност ревизије у поступку за заштиту права на суђење у разумном року
У спору за заштиту права на суђење у разумном року ревизија није дозвољена (сентенца из решења Врховног касационог суда Прев
245/2015 од 3.12.2015. године, утврђена на седници Одељења за заштиту
права на суђење у разумном року 30.5.2016. године).
4) Извршни дужник као подносилац захтева за заштиту права на суђење у разумном року и право на новчану накнаду
Извршни дужник који није имао сазнања да је поступак извршења
покренут, није могао ни имати било каква трпљења у вези са дужином
трајања поступка, због чега се неразумна дужина трајања извршног поступка не може окончати досуђивањем примерене новчане накнаде као
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сатисфакције за неразумно дуго суђење (сентенца из решења Врховног касационог суда Ржг 628/2015 од 13.5.2015. године, утврђена на седници
Одељења дана 27.11.2015. године).
5) Када је окончан оставински поступак
Правноснажном одлуком о наставку прекинутог оставинског поступка, поступак се не окончава, већ доношењем решења о наслеђивању или обуставом поступка (сентенца из решења Врховног касационог суда Ржг 479/2015
од 3.6.2015. године, утврђена на седници одељења дана 27.11.2015. године).
6) Накнада материјалне штете и захтев за заштиту права на
суђење у разумном року
Накнада материјалне штете која одговара потраживању утврђеном
правноснажном пресудом и чије извршење је тражено у поступку извршења, не може се тражити у захтеву за заштиту права на суђење у разумном
року (сентенца из решења Врховног касационог суда Ржг 1071/2015 од
16.9.2015. године, утврђена на седници Одељења 27.11.2015. године).
7) Налог суда за хитно окончање поступка
Налог суда да се поступак хитно заврши је упозорење судији да
предузме све мере у циљу окончања поступка (сентенца из решења Врховног касационог суда Ржг 1508/2015 од 30.9.2015. године, утврђена на
седници одељења од 30.5.2016. године).
8) Неажурност суда у кривичном поступку и повреда права
на суђење у разумном року
У кривичном поступку против предлагача – окривљеног повређено је право на суђење у разумном року због неажурног поступања другостепеног суда који је у поступку по жалби прву одлуку донео тек након
десет месеци од дана пријема предмета, док је правноснажну одлуку донео након годину дана од дана пријема предмета (сентенца из решења Врховног касационог суда Р4 к 11/2015 од 1.10.2015. године, утврђена на
седници Одељења од 27.11.2015. године).
9) Неуредност захтева
Када иницијални акт не садржи одређени захтев за утврђивање повреде права на суђење у разумном року као ни захтев за убрзање поступка, у иницијалном акту није наведен број предмета, ни суд пред којим се
води поступак, такав захтев се одбацује као неуредан (сентенца из реше40
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ња Врховног касационог суда Ржг 1456/2015 од 9.9.2015. године), утврђена је на седници одељења 27.11.2015 године).
10) Новчана накнада и објављивање одлуке на ВЕБ страници суда
Подносиоцу захтева припада примерена новчана накнада независно од чињенице да ли ће решење о повреди права бити објављено на ВЕБ
страници суда, ако је дужина трајања поступка условљена пропуштањем
суда да поступа у складу са законским овлашћењима (сентенца из решења
Врховног касационог суда Ржр 63/2015 од 9.7.2015. године, утврђена на
седници Одељења 27.11.2015. године).
11) Нови захтев за заштиту права на суђење у разумном року
у кривичном истражном поступку
Због хитности и природе истражног поступка, не може се прихватити становиште да је преурањен нови захтев за заштиту права на суђење
у разумном року зато што је поднет након шест месеци од правноснажног
окончања ранијег поступка за заштиту права на суђење у разумном року
(сентенца из решења Врховног касационог суда Ржг 139/2015 од
30.9.2015. године, утврђена на седници Одељења 27.11.2015. године).
12) Обустава и превођење парничног у ванпарнични поступак
Обустава парничног поступка и превођење поступка у ванпарнични пред судом који је непосредно нижи у односу на суд који је донео
ожалбено решење, не може се сматрати правноснажно окончаним поступком (сентенца из решења Врховног касационог суда Ржг 927/2015 од
16.7.2015. године, утврђена на седници одељења од 27.11.2015. године).
13) Овлашћење одбора поверилаца у стечајном поступку за
подношење захтева за заштиту права на суђење у разумном року
Одбор поверилаца као помоћни орган у стечајном поступку, није
овлашћена странка за подношење предлога за заштиту права на суђење у
разумном року, па је захтев за заштиту права недозвољен (сентенца из решења Врховног касационог суда Рж гп 441/2015 од 25.9.2015. године,
утврђен на седници одељења од 30.5.2016. године).
14) Ослобађајућа пресуда и повреда права на суђење у разумном року
Пресуда којом је окривљени ослобођен оптужбе да је извршио
кривично дело није од утицаја на одлуку суда о основаности или неосно41
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ваности захтева за заштиту права на суђење у разумном року (сентенца из
решења Врховног касационог суда Ржк 26/2016 од 24.2.2016. године,
утврђеној на седници одељења од 30.5.2016. године).
15) Основаност подношења новог захтева за заштиту права
на суђење у разумном року
Кратак временски период који је протекао од доношења одлуке
Уставног суда, којом је утврђена повреда права на суђење у разумном року, до подношења новог захтева за заштиту права на суђење у разумном
року, у истом поступку не оправдава усвајање тог захтева. (Сентенца из
решења Врховног касационог суда Ржг 1306/2015 од 29.10.2015. године,
утврђена на седници одељења од 30.5.2016. године).
16) Подношење новог захтева за заштиту права на суђење у
разумном року и правноснажно пресуђена ствар
Ако судски поступак није окончан и поред утврђене повреде права на суђење у разумном року, нови захтев за заштиту тог права не може
се одбацити као правноснажно пресуђена ствар, с обзиром да временски
аспект спора улази у чињенични идентитет потребан за оцену пресуђене
ствари (сентенца из решења Врховног касационог суда Ржг 1386/2015 од
16.9.2015. године, утврђена на седници Одељења од 27.11.2015. године).
17) Посматрање поступка као целине
Поступак се мора посматрати као целина од подношења иницијалног
акта, а не од дана када је спис примљен у виши суд ради одлучивања о жалби. (Сентенца из решења Врховног касационог суда Ржг 1586/2015 од
29.10.2015. године, утврђена на седници одељења од 30.5.2016. године).
18) Поступак као целина
Приликом оцене постојања повреде права на суђење у разумном
року посматра се целина поступка па стога суд не може да раздвоји поступак и оцени да ли је до повреде права на суђење у разумном року дошло
само у жалбеном поступку (сентенца из решења Врховног касационог суда Ржг 440/2015 од 15.1.2016. године, утврђена на седници одељења од
30.5.2016. године).
19) Правни интерес за вођење поступка и активна легитимација
Правни интерес за вођење поступка и активна легитимација су
различите категорије, па је последица непостојања правног интереса одба42
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цивање захтева, док недостатак активне или пасивне легитимације подразумева мериторно одлучивање односно одбијање захтева. (Сентенца из
решења Врховног касационог суда Ржг 602/2015 од 1.10.2015. године,
утврђена на седници Одељења од 30.5.2016. године).
20) Предистражни и истражни поступак као део целине поступка
Предкривични поступак представља саставни део кривичног поступка. (Сентенца из решења Врховног касационог суда Ржк 148/2015 од
17.11.2015. године, утврђена на седници одељења од 30.5.2016. године).
21) Примерена накнада и материјална штета досуђена пресудом
Примерена накнада због повреде права на суђење у разумном року
представља посебну врсту накнаде, која не садржи новчане износе досуђене правноснажном пресудом.(Сентенца из решења Врховног касационог суда Ржг 1486/2015 од 8.10.2015. године, утврђена на седници одељења од 27.11.2015. године).
22) Разумни рок и инсолветност дужника
Нема повреде права на суђење у разумном року и поред одређених
малих пропуста суда ако је примарни разлог трајања поступка инсолвентност дужника. (Сентенца из решења Врховног касационог суда Ржг
1186/2015 од 24.7.2015. године, утврђена на седници одељења од
27.11.2015. године).
23) Разумни рок и неажурно поступање суда
Када је неажурно поступање суда један од главних узрока дугог
трајања поступка који у дужем периоду није предузео ниједну радњу у
циљу окончања поступка, пасивно понашање странке у последњих неколико месеци није од битног утицаја на трајање судског поступка. (Сентенца из решења Врховног касационог суда Ржг 628/2015 од 13.5.2015. године, утврђена на седници одељења од 27.11.2015. године).
24) Сложеност чињеничних и правних питања
Сложеност чињеничних и правних питања може да оправда дужину поступка од четири године у првом степену. (Сентенца из решења Врховног касационог суда Р4 Г 139/2015 од 8.10.2015. године, утврђена на
седници Одељења од 30.5.2016. године).
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25) Сукоб надлежности и разумни рок
Странка може да тражи само заштиту права на суђење у разумном
року у поступку у коме се одлучује о њеним правима и обавезама а не у поступку у којем суд решава позитивни или негативни сукоб надлежности између два суда. (Сентенца из решења Врховног касационог суда Р4 Г 177/2015
од 16.9.2015. године, утврђена на седници Одељења од 27.11.2015. године).
26) Сврха захтева за заштиту права на суђење у разумном року
Сврха захтева за заштиту права на суђење у разумном року је да се
убрза поступак и одреди примерена накнада као вид сатисфакције, уколико се утврди да је дошло до повреде права на суђење у разумном року.
(Сентенца из решења Врховног касационог суда Р4 Р 163/2015 од
21.10.2015. године, утврђена на седници Одељења од 30.5.2016. године).
27) Укупна дужина поступка и повреда права на суђење у разумном року
Укупна дужина поступка од осам и по година, оправдава налагање
убрзање поступка, без обзира што поступак у фази у којој се тражи убрзање,
не траје дуго. (Сентенца из решења Врховног касационог суда Ржг 1023/2015
од 7.10.2015. године, утврђена на седници одељења од 30.5.2016. године).
28) Утицај разлога одлагања претреса на дужину кривичног
поступка
Оправданост одлагања главног претреса мора се посматрати са
становишта понашања окривљеног, суда или другог државног органа
(сентенца из решења Врховног касационог суда Рж к 151/2015 од
13.11.2015. године, утврђена на седници Одељења од 30.5.2016. године).
29) Утицај пропуста суда на дужину трајања поступка.
Предлагачу је повређено право на суђење у разумном року ако је
разлог дугог трајања поступка некоришћење свих процесних могућности
суда за дисциплиновање учесника у поступку. (Сентенца из решења Врховног касационог суда Ржг 1727/2015 од 17.11.2015. године, утврђена на
седници Одељења од 30.5.2016. године).
30) Захтев за заштиту права на суђење у разумном року као
притужбена мера
Захтев за заштиту права на суђење у разумном року је по својој
правној природи пре свега притужбена мера којом странка захтева убрза44
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ње судског поступка који је у току, ако сматра да јој је због дужине трајања поступка повређено право на суђење у разумном року.
Примерена накнада за повреду права на суђење у разумном року
се досуђује само уколико су зато испуњени услови, односно ако је утврђено да се трајање поступка с обзиром на све околности не може сматрати
разумним, те да је због дужине трајања поступка код предлагача настала
неизвесност у погледу решавања његових права или обавеза. (Сентенца из
решења Врховног касационог суда Ржг 359/2015 од 29.4.2015. године,
утврђена на седници Одељења од 27.11.2015. године).
31) Захтев за заштиту права на суђење у разумном року и налог суду
У поступку за заштиту права на суђење у разумном року не може
се судовима налагати на који начин ће донети одлуку у конкретној правној ствари, већ им се може наложити да поступак окончају у што краћем
року уз могућност досуђивања примерене накнаде. (Сентенца из решења
Врховног касационог суда Ржг 956/2015 од 16.9.2015. године, утврђена на
седници Одељења од 27.11.2015. године).
После почетка примене Закона о заштити права на суђење у разумном року, одржани су састанци судија који у првом степену одлучују о
приговору за убрзање поступка, па је тако на седници одржаној 29.1.2016.
године донет
ЗАКЉУЧАК
који гласи:
1. Није дозвољен приговор за убрзање поступка у коме није
наведен број предмета и суд пред којим се поступак води.
2. Није дозвољена жалба против решења о одбацивању приговора.
3. Није дозвољена жалба против решења о ненадлежности суда када то решење доноси виши суд у односу на нижестепени суд исте
врсте.
4. У поуци о правном леку се констатује недозвољеност наведених жалби а у образложењу решења се дају сажети разлози о недозвољености жалби.
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5. Извештај у смислу члана 9. Закона о заштити права на суђење у разумном року саставља судија известилац у предмету поводом ког је изјављен приговор за убрзање поступка.
На другом састанку судија који у првом степену одлучују о приговору за убрзање поступка одржаном дана 29.3.2016. године, донет је
ЗАКЉУЧАК
Да се предмети које Уставни суд доставио Врховном касационом
суду у смислу члана 34. Закона о заштити права на суђење у разумном року, врате Уставном суду.
VI
ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА ГРАЂАНСКОГ И КРИВИЧНОГ
ОДЕЉЕЊА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
На заједничкој седници Кривичног и Грађанског одељења Врховног касационог суда која је одржана дана 8.6.2016. године, усвојен је
правни став који гласи:
Правни значај вештачења физичког лица
које није у радном односу у стручној установи за вештачење.
Вештачење извршено од стране вештака – физичког лица ангажованог на основу уговора о делу закљученог са вештаком – правним лицем, уписаним у регистар правних лица за обављање послова
вештачења, не може се сматрати вештачењем извршеним од стране
тог правног лица.
Из образложења
У пракси судова појавило се као спорно питање да ли су испуњени
услови из Закона о судским вештацима22, за обављање вештачења када вештачење у одређеној области у име правног лица врше физичка лица
(уписана у регистар судских вештака физичких лица), која директор правног лица ангажује уговором о делу – извршењу конкретног вештачења,
односно да ли се и ова лица могу сматрати лицима запосленим код тог
правног лица у смислу одредбе члана 9. став 1. тачка 2. Закона.
22

"Службени гласник РС" 44/2010
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Одредбама члана 9. Закона, прописани су услови под којима послове вештачења може да обавља правно лице. Услови су да је правно лице уписано у регистар надлежног органа за делатност вештачења у одговарајућој области и да су у том правном лицу запослена лица која су уписана у регистар вештака, које једино у име правног лица и могу да обављају послове вештачења.
У складу са одредбама члана 13. Закона, решење о именовању вештака (након утврђивања испуњености услова за именовање), доноси и
регистар вештака води Министарство надлежно за послове правосуђа. У
пракси, Министарство правде утврђује испуњеност услова да су у правном лицу запослена лица на основу поднетих копија пријава М1 и М4.
Доследним тумачењем наведених одредаба може се закључити да
послове вештачења у име правног лица може вршити само физичко лице
и то само оно које је запослено код тог правног лица. Нема дилеме да се
под "запосленим лицем" сматра свако оно које је са овим правним лицем
као послодавцем има закључен уговор о раду на неодређено или одређено
време, у складу са прописима о раду и као такво пријављено надлежним
организацијама обавезног социјалног осигурања. Питање је да ли се "лицем запосленим у правном лицу", у смислу цитираних одредаба, може
сматрати и оно физичко лице коме је извршење одређеног посла – вештачења у неком конкретном предмету, поверено по основу уговора о делу са
правним лицем, те следствено, да ли се у том случају вештачење обављено од овог физичког лица сматра вештачењем обављеним од стране установе или правног лица коме је и поверено одлуком у судском поступку.
Грађанско и Кривично одељење Врховног касационог суда сматрају да се у овој ситуацији вештачење обављено од стране вештака физичког лица не може прихватити као вештачење обављено од стране правног лица које га је ангажовало него само вештачењем тог физичког лица.
Ово тим пре што је одредбом члана 199. став 1. Закона о раду прописано
да послодавац са одређеним лицем може да закључи уговор о делу ради
обављања послова ван делатности послодавца који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла. Уговор о делу закључен из делатности правног лица у смислу цитиране одредбе био би ништав.
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Сматрајући да је одговор на ово спорно питање од значаја за рад
свих судова, без обзира на материју у којој се поступа, заједничка седница
Кривичног и Грађанског одељења Врховног касационог суда на седници
одржаној 8.6.2016. године, заузела је цитирани правни став.
VII
ЗАКЉУЧАК
Из изложеног реферата може се закључити да је судска пракса
Грађанског одељења и Одељења за заштиту права на суђење у разумном
року Врховног касационог суда усмерила своје активности на извршавање
законске обавезе обезбеђивања јединствене судске примене права усвајањем правних ставова у поступку решавања спорног правног питања, правних ставова и закључака, ставовима израженим у одлукама о ванредним
правним средствима и сукобима надлежности, прихватањем одлучивања
о ревизијама као изузетно дозвољеним, утврђивањем одређеног броја сентенци из судских одлука, чиме је разрешен одређен број спорних питања
од значаја за уједначавање судске праксе.
Као што је на почетку овог излагања наведено да неуједначена и
недоследна судска пракса представља повреду права на правично суђење
из члана 6. став 1. Европске конвенције о људским правима и основним
слободама које санкционишу и Европски суд за људска права и Уставни
суд, обавезујући државу на исплату накнаде на име правичног задовољења, произлази да виши судови, па и највиши суд - Врховни касациони суд
не би требало да судијама дају упутства о томе какве пресуде треба да изрекну у појединим случајевима осим код одлука у тзв. "пилот предметима", или приликом одлучивања о правним лековима у складу са Законом.
Улога Врховног касационог суда на уједначавању судске праксе
треба да буде усмерена на доношење добро образложених одлука у сваком конкретном предмету, заузимањем правног става о спорном правном
питању на захтев другостепеног суда, одлучивању о ванредним правним
лековима, редовној ревизији и посебној – изузетној ревизији, а све мање
кроз вршење надлежности изван суђења заузимањем правних ставова којима се попуњавају правне празнине настале доношењем закона и других
прописа, чије су норме неодређене, непрецизне или нејасне.
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Лидија Ђукић
судија Врховног касационог суда

ПРАВНА ЗАШТИТА ЗБОГ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
1. Увод
Тежња савремених демократских друштава за успостављањем
правног поретка заснованог на поштовању људских права представља, поред осталог, континуиран процес унапређивања и остваривања стварне
једнакости људи (пред законом, у правима и обавезама, у поступању, у
правној заштити). Право на једнакост као једно од основних људских права, које је и услов за остваривање других људских права, захтева друштво
без дискриминације. Између начела једнакости и начела забране дискриминације нема знака једнакости у смислу да су то два појма са истом садржином, али суштински јесу нераскидиво повезани на начин да начело
забране дискриминације представља и конкретан механизам "одбране" начела једнакости.
2. Међународни документи
Право на једнакост гарантују и штите многобројни акти међународног права општег карактера, нарочито: Универзална декларација о
правима човека1 којом се у члану 1. наводи да се сва људска бића рађају
слободна и једнака у достојанству и правима, а у члану 7. да су сви пред
законом једнаки и имају право без икакве разлике на подједнаку законску
заштиту, Међународни пакт о грађанским и политичким правима2 и Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима3 који забрањују дискриминацију у остваривању права гарантованих тим актима,
као и други правни акти који су општег карактера, али се односе на одређене категорије лица нпр. на жене: Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жене4 (уобичајено енгл. CEDAW) која у преамбули наглашава да се дискриминацијом жена крше начела равноправности и по1

Усвојена 10.12.1948. године у Паризу на седници Генералне скупштине УН
"Службени лист СФРЈ – Међународни уговори" број 7/71
3
"Службени лист СФРЈ – Међународни уговори" број 7/71
4
"Службени лист СФРЈ – Међународни уговори" број 11/81
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штовања људског достојанства или нпр. на лица са инвалидитетом: Конвенција о правима особа са инвалидитетом5 која чланом 5. прокламује једнакост и забрану дискриминације и обавезује државе стране уговорнице
да забране сваку дискриминацију по основу инвалидности и гарантују
особама са инвалидитетом једнаку и ефикасну правну заштиту од дискриминације по било ком основу. Универзална декларација о правима човека
је усвојена у форми резолуције, док су остала четири акта међународни
уговори, који имају пратеће опционе (факултативне) протоколе, на основу
којих је могуће подношење појединачне представке одговарајућем Комитету (УН). Наведени међународни документи су акти Уједињених нација,
а кад је реч о европском праву и актима Савета Европе за област антидискриминације од изузетног значаја су Европска конвенција за заштиту
људских права и основних слобода6 (Европска конвенција или Конвенција) која чланом 14. забрањује дискриминацију у остваривању права предвиђених Конвенцијом (Протокол број 12 уз Конвенцију успоставља опште
правило о забрани дискриминације), док се као акт Савета Европе новијег
датума са изразитим антидискриминационим карактером наводи Конвенција о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици7 којом се у члану 3. под а) утврђује да насиље над женама представља
један облик дискриминације жена.
Чланом 14. Европске конвенције прописано је: "Уживање права и
слобода предвиђених у овој конвенцији обезбеђује се без дискриминације
по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест,
политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза
с неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус."
Основна карактеристика ове одредбе је њена несамостална, зависна природа, односно, она није одредба општег карактера о забрани дискриминације, већ је одредницом "уживање права и слобода предвиђених у овој
конвенцији обезбеђује се без дискриминације..." одређено да се повреда
забране дискриминације разматра само у вези са повредом неког права за-

5

"Службени гласник РС – Међународни уговори" број 42/09
"Службени лист СЦГ – Међународни уговори" број 9/03
7
Истанбул, 11.05.2011. године, на снази од 01.08.2014. године, ратификована од РС: "Службени гласник – Међународни уговори" број 12/13
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штићеног другим основним одредбама Конвенције (право на живот, право
на слободу и сигурност, право на правично суђење и друго)8.
Међутим, правило да се пред Европским судом за људска права у
Стразбуру (Европски суд или Суд) не може тражити заштита истицањем
само повреде члана 14. Конвенције, као и да у њој нема прецизног појмовног одређења дискриминације, показало је озбиљне недостатке у пракси
(немогућност давања адекватне правне заштите), па се Суд врло рано, већ
од 1968. године, у својим одлукама бавио појмом дискриминације и ширим тумачењем зависне природе члана 14,9 а много година касније, 2004.
године, примарно је утврдио повреду члана 14. и с њим у вези само је дотакао повреду члана 8. Конвенције.10
8

Предмет Милановић против Србије, пресуда од 14.12.2010. године, један је од малобројних
предмета у којима се Суд изјашњавао не само о повреди неког права загарантованог Конвенцијом, већ и о повреди члана 14. Конвенције. Наиме, најчешће је Суд утврђујући повреду
другог права констатовао да нема потребе за разматрањем и члана 14. Конвенције. У овом
предмету подносилац представке је Ж. Милановић, рођ. 1961. године, држављанин Србије,
са пребивалиштем у месту Белица, од 1984. године један од водећих припадника хиндуистичке секте Харе Кришна у Србији, од 2000. године му је прећено од стране непознатих лица и неколико пута су му нанете телесне повреде, починиоци нису пронађени. Суд је нашао
да је у питању верски мотивисано насиље, па је утврдио повреду члана 14. односно дискриминацију по основу вероисповести подносиоца представке сагледано са чланом 3. Конвенције (забрана мучења, нечовечног и понижавајућег поступања).
9
Предмет тзв. Белгијски лингвистички случај, пресуда од 23.07.1968. године, у коме је суд
утврдио повреду члана 14. у вези са чланом 2. Протокола 1 (право на образовање). Подносиоци представке, франкофони држављани фламанског дела Белгије и становници периферије
Брисела сматрали су да њихова деца имају право да се у државним школама образују на
француском језику, што нису могла да остваре искључиво због места становања родитеља,
док су приступ школама у којима се настава одвијала на холандском језику имала сва деца
без обзира на место становања родитеља. Овај предмет је представљао прекретницу у пракси Суда, не само због релативизације зависне природе члана 14. Конвенције (што ће се у каснијим одлукама још проширити успостављањем стандарда да ће Суд увек разматрати члан
14. ако утврђено неједнако поступање представља "основни аспект случаја"), већ и због тога
што је утврдио тзв. тест дискриминације (објективно и разумно оправдање разликовања, легитимност циља, сразмерност употребљене мере и циља).
10
Предмет Унал Текели против Турске, пресуда од 16.11.2004. године, у коме је суд утврдио повреду члана 14. и дискриминацију по основу пола и нашао да је дотакнут члан 8.
Конвенције (право на поштовање приватног и породичног живота), али не утврђујући
да је дошло до повреде и члана 8. Подноситељка представке Унал Текели је приликом
удаје добила презиме мужа, јер је законом било предвиђено да жена мора да узме мужевљево презиме и да не може да задржи своје, а њени захтеви пред домаћим органима да
се користи својим девојачким презименом били су одбијени.
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Проблеми уочени у примени члана 14. Конвенције, превазиђени
су усвајањем Протокола број 1211 (уз Конвенцију) којим је у преамбули
наглашено "Имајући у виду основно начело да су сви људи једнаки пред
законом и имају право на једнаку заштиту закона," док је чланом 1. са
наднасловом "Општа забрана дискриминације" прописано: "Свако право
које закон предвиђа оствариваће се без дискриминације по било ком основу као нпр. полу, раси, боји коже, језику, вероисповести, политичком и
другом уверењу, националном или друштвеном пореклу, повезаности с
националном мањином, имовини, рођењу или другом статусу. Јавне власти не смеју ни према коме вршити дискриминацију по основима као што
су они поменути у ставу 1." Осим што представља опште правило о забрани дискриминације и потпуно је самосталног карактера, јер не мора да се
повеже са неком другом основном одредбом Конвенције, ова одредба је
карактеристична по томе што знатно шири поље забране дискриминације,
тако што се односи на сва права призната националним законодавством
државе чланице.12
3. Национални нормативни оквир
У Републици Србији право на једнакост пред Уставом и законом и
право на једнаку законску заштиту је уставно право, а осим тога, члан 21.
у ставу 3. Устава РС13 садржи посебно правило о забрани дискриминације: забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, по било
11

Рим, 4.11.2000. године, на снази од 01.04.2005. године, ратификован од РС кад и Конвенција
12
Први случај у коме је Европски суд нашао кршење члана 1. Протокола 12 је предмет
Сејдић и Финци против Босне и Херцеговине, пресуда од 22.12.2009. године, у коме је
Суд утврдио повреду члана 14. Конвенције и Протокола 12 уз Конвенцију, због учињене дискриминација према подносиоцима представке по основу етничке припадности.
Подносиоци представке Јакоб Финци и Дерво Сејдић, припадници јеврејске, односно
ромске етничке заједнице, угледни су учесници јавног живота у БиХ. Према Уставу
БиХ чланови Председништва БиХ и делегати у Дому народа Парламентарне скупштине
БиХ могу бити само припадници три "конститутивна народа" – Срби, Бошњаци и Хрвати, али не остали припадници етничких група, због чега они не могу да буду ни кандидати за чланове тих органа, ако при кандидовању не изразе припадност једном од "конститутивних народа" што подносиоци представке нису учинили, па им је кандидатура
из тог разлога одбијена. Ова пресуда је карактеристична и по томе што је Суд за одредбу Устава једне државе чланице утврдио да је дискриминаторне природе.
13
"Службени гласник РС" 98/06
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ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности,
друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког
инвалидитета.
Кад је реч о домаћем законодавству заштита права на једнакост,
односно забрана дискриминације је предмет многобројних материјално
правних прописа, на начин да је пропис у целини посвећен томе или да
садржи одређен број антидискриминационих одредаба.
Закона о забрани дискриминације14 је на снази од 7.4.2009. године
и представља општи, матични, "кровни" пропис за ту област, а осим њега
у целини су посвећени тој теми Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом15 (који је потврдио делотворност у пракси) и Закон о
равноправности полова16 (који није заживео у пракси), док се као неки од
посебних закона који садрже антидискриминационе одредбе наводе: Закон о раду17 - члан 18. - 23, Закон о основама система образовања и васпитања18 - члан 44, Закон о јавном информисању и медијима19 - чл. 4, 17, 75,
као и интересантан из више разлога у вези са питањем дискриминације
Закон о заштити узбуњивача20 - члан 21.
4. Дискриминација – појам
Према етимолошком објашњењу реч дискриминација води порекло од латинске речи diskriminare што значи одвајати, правити разлику и
првобитно није имала ни позитивну ни негативну конотацију. Како се
значење речи временом мења, данас реч дискриминиција употребљена у
свакодневном говору или у расправи о правном питању, увек има негативно значење и подразумева да то одвајање, та разлика која је направљена није дозвољена или није оправдана или није прихватљива, што је нашло потврду и у законском одређивању појма дискриминације.

14

"Службени гласник РС" 22/09
"Службени гласник РС" 33/06 и 13/16
16
"Службени гласник РС" 104/09
17
"Службени гласник РС" 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14
18
"Службени гласник РС" 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 и 62/16
19
"Службени гласник РС" 83/14 и 58/15
20
"Службени гласник РС" 128/14
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Према Закону о забрани дискриминације изрази "дискриминација"
и "дискриминаторско поступање" означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као
и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или
прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној
оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и
другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним
личним својствима (лична својства) (члан 2. став 1. тачка 1).
Као облици дискриминације предвиђени су: непосредна и посредна дискриминација, повреда начела једнаких права и обавеза, позивање на
одговорност, удруживање ради вршења дискриминације, говор мржње и
узнемиравање и понижавајуће поступање (члан 5), док су посебни случајеви дискриминације прописани одредбама чланова 15. до 27. (дискриминација у поступцима пред органима јавне власти, дискриминација у области рада, дискриминација на основу пола, дискриминација особа са инвалидитетом и други).
Непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица,
због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај (члан 6).
Посредна дискриминација постоји ако се лице или група лица,
због његовог односно њиховог личног својства, ставља у неповољнији положај актом, радњом или пропуштањем које је привидно засновано на начелу једнакости и забране дискриминације, осим ако је то оправдано законитим циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна
(члан 7).
Из наведеног дефинисања дискриминације (дискриминаторског
поступања) садржаног у члану 2. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације може се закључити да није свако разликовање дискриминација,
већ да је то "неоправдано прављење разлике" или "неједнако поступање,"
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али и "искључивање", "ограничавање" или "давање првенства." Ове радње
дискриминације могу се предузети или пропустити да се предузму "на
отворен или прикривен начин," може их предузети свако и могу се односити "на лица или групе, као и на чланове њихових породица, или њима
блиска лица" и на крају, да би наведено била дискриминација потребно је
да се заснива на неком "личном својству." Кад је реч о дефиницији непосредне дискриминације додаје се елемент "у истој или сличној ситуацији"
а радња је "стављање у неповољнији положај," док је код дефиниције посредне дискриминације акценат на акту који је "привидно заснован на начелу једнакости и забране дискриминације," с тим што се стављање у неповољнији положај може оправдати "законитим циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна."
У пракси Европског суда за људска права дискриминација се означава као неједнако поступање према лицима у релевантно сличном положају без објективног и разумног оправдања. Затим, неједнако поступање
само по себи није дискриминација, јер држава има право на "поље слободне процене" када може поступати неједнако према једнакима или једнако
према неједнакима, а да то није дискриминација, иако се односи на уживање права признатих Конвенцијом или националним законодавством.
Колико је "поље слободне процене" зависи од права у питању нпр. оно је
врло уско кад су у питању права националних мањина, али много шире
кад су у питању права из социјалне заштите зависна од економске снаге
државе, а нарочито је широко ако о конкретном питању нема консенсуса
између држава чланица Савета Европе, као што је нпр. питање истополних бракова о чему су последњих деценија знатно промењени ставови у
многим државама, па данас у том измењеном друштвеном контексту није
противно Конвенцији дозволити, али и не дозволити закључивање истополних бракова.21 Даље, Суд прихвата да се општа политика или мера која несразмерно штети одређеној групи може сматрати дискриминаторном
без обзира на то што није посебно усмерена ка тој групи, као и да дискриминација која је потенцијално противна Конвенцији може да извире из
фактичке ситуације.
21

У неким државама чланицама Савета Европе законом је дозвољено закључивање истополних бракова (нпр. Холандија, Белгија, Шпанија, Француска), у другима је успостављено регистровање партнерства истополних заједница (нпр. Аустрија, Чешка), док у
најбројнијој трећој групи у коју спада и Србија о томе нема посебне регулативе.
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Карактеристично је за праксу Европског суда да врло ретко користи термин дискриминација са означавањем непосредна или посредна, дакле, само дискриминација, која, најкраће, постоји ако за утврђено неједнако поступање не постоји објективно и разумно оправдање, чије постојање
се цени у односу на циљ и последице предузете мере, а ако је циљ легитиман потребан је однос сразмерности између предузете мере и циља чијем
се остварењу тежило.
С обзиром на садржину члана 2. став 1. тачка 1. (појам дискриминације), члана 6. (непосредна дискриминација) и члана 7. (посредна дискриминација) Закона о забрани дискриминације и наведене ставове из
праксе Европског суда, а у погледу појма дискриминације, може се закључити да су у суштини у корелацији и да се могу свести на опште прихваћено правило познато у домаћој правној пракси као тзв. тест дискриминације. За примену тзв. теста дискриминације потребно је да за учињено
разликовање (неједнако поступање) не постоји објективно и разумно
оправдање, а да ли постоји такво оправдање процењује се прво, по томе
да ли се учињеним разликовањем тежило легитимном циљу, а затим ако
такав циљ постоји да ли постоји однос сразмерности (пропорционалности) између учињеног разликовања и циља коме се тежило. Ако је одговор на макар једно од наведених питања негативан сматра се да постоји
дискриминација. Потребно је нагласити да у приступу питању дискриминације нема места ни доктринарном ни догматском ставу, јер у противном
може настати ситуација која ће годинама заокупљати пажњу како стручне
тако и опште јавности. Наиме, у августу 2008. године у месту Гламоч у
Федерацији БиХ расписан је конкурс за директора Вртића "Лептирић". На
конкурс се јавила само Ј.М.К. професорица предшколског васпитања, која
иначе ради у том Вртићу, а која је испуњавала услове конкурса, али није
изабрана зато што је часна сестра, тачније зато што носи одору часне сестре, што и није било спорно (да због тога није изабрана). Како је Ј.М.К.
затражила судску заштиту због дискриминације по основу вероисповести,
пресудом Општинског суда у Ливну усвојен је тужбени захтев, а пресудом Кантоналног суда у Ливну потврђена је та пресуда. Међутим, у поступку по ревизији Врховни суд Федерације БиХ је у јулу 2014. године
преиначио обе пресуде и одбио тужбени захтев са образложењем да је за
непосредну дискриминацију потребна упоредива ситуација, а како је
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Ј.М.К. била једини кандидат на конкурсу нема са ким да се упореди, због
чега нема ни дискриминације22.
У Закону о забрани дискриминације је за означавање основа заштићеног од дискриминације употребљен термин "лично својство" па је
наведено њих 24, а листа је са тзв. отвореном клаузулом: друга стварна
или претпостављена лична својства. У Уставу РС се за исто користи термин "основ" и чини се да је погоднији и у корелацији са Европском конвенцијом и терминологијом Европског суда из одлука у којима се бавио
дискриминацијом. Законом о заштити узбуњивача предвиђено је да узбуњивач према коме је предузета штетна радња у вези са узбуњивањем има
право на судску заштиту (члан 23. став 1), што значи да је посебан закон
утврдио статус узбуњивача као "лично својство."
5. Заштита због дискриминације
пред Повереником за заштиту равноправности
Свако лице које сматра да је претрпело дискриминацију може затражити правну заштиту подношењем притужбе Поверенику за заштиту
равноправности.
Повереник за заштиту равноправности је самосталан и независан
државни орган успостављен Законом о забрани дискриминације са основним задатком да врши надзор над његовом применом, тако што поступа
по притужбама због повреда одредаба овог закона и даје мишљења и препоруке, подноси тужбе суду, упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације, иницира доношење или измену прописа
ради унапређивања заштите од дискриминације, препоручује органима
јавне власти мере за остваривање равноправности и друго (члан 33). У поступку по притужби, по правилима општег управног поступка, Повереник
даје мишљење о томе да ли је дошло до повреде Закона о забрани дискриминације у року од 90 дана од дана подношења притужбе и о томе обавештава подносиоца и лице против кога је притужба поднета. Уз мишљење
да је дошло до повреде закона, Повереник препоручује лицу против кога
22

Преузето из публикације Погрешна логика доказивања у антидискриминационим предметима: Случај Врховног суда Федерације БиХ, ауторке Александре Иванковић Тамамовић, доступно на сајту Центра за друштвена истраживања Аналитика, www.analitika.ba, приступљено 02.09.2016. године.
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је поднета притужба начин отклањања повреде права. Уколико то лице не
поступи по препоруци, Повереник му изриче опомену решењем против
кога није дозвољена жалба, а ако ни после тога не отклони повреду права,
Повереник може о томе известити јавност.
У Закону о забрани дискриминације постоји само једна одредба
која се тиче поступка пред Повереником за заштиту равноправности и поступка пред судом, а то је члан 36. став 1. којим је прописано да Повереник поступа по притужби уколико поступак пред судом по истој ствари
није већ покренут или правоснажно окончан. Дакле, поступак заштите
пред Повереником могућ је само пре покретања поступка пред судом, па с
обзиром на ту околност могуће је да се суд у каснијој парници за заштиту
од дискриминације суочи са једним специфичним питањем. Наиме, могуће је да лице које је затражило заштиту пред Повереником добије мишљење Повереника да је извршена дискриминација, па охрабрено тиме, покрене поступак пред судом за заштиту од дискриминације и достави суду
то мишљење. Уколико и суд нађе да је било дискриминације неће бити
потребе за посебним одређењем суда са израженим ставом Повереника у
мишљењу. Међутим, уколико је на основу изведених доказа и резултата
целокупног поступка суд коначно формирао став о постојању дискриминације супротан ставу Повереника, поставља се питање да ли и у којој мери у образложењу пресуде, суд своје закључке треба да супротставља закључцима Повереника.
Имајући у виду статус, улогу, овлашћења и значај Повереника за
заштиту равноправности, одговорно поступање суда подразумевало би да
значајну пажњу посвети разлозима (чињенице, тумачење права) који су
довели до несагласности његових и ставова Повереника, ради очувања
интегритета и кредибилитета обе институције, не само у односу на странке у конкретном поступку, већ и шире23.
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Ради илустрације овог питања наводи се пресуда Европског суда за људска права у
предмету Вучковић и други против Србије од 28.08.2012. године у којој је Веће нашло
да је било дискриминације подносилаца представке – војних резервиста по основу пребивалишта у остваривању права на исплату (ратних) дневница, као и Повереник у свом
мишљењу број 802/2011 од 26.07.2011. године, које је тај суд оценио релевантним. Поред осталог, одлучивање оба органа било је засновано на ставу да је реч о дискриминацији по пребивалишту као личном својству подносилаца представке. Међутим, у одређеном броју одлука основних судова у овим предметима изнета је теза да пребивалиште
не може да буде лично својство у смислу Закона о забрани дискриминације (суд је сло58
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6. Судска заштита због дискриминације
Закон о забрани дискриминације садржи посебна процесноправна
правила за остваривање судске заштите због дискриминације (чланови 41
- 46) која се примарно примењују у том поступку због правила да посебан
пропис дерогира општи. Даље, прописана је сходна примена одредаба закона о парничном поступку (ЗПП24), хитност поступка, изборна месна
надлежност (поред суда опште месне надлежности, надлежан је и суд пребивалишта, односно седишта тужиоца), ревизија је увек дозвољена. Осим
тога, треба напоменути да је од 01.01.2014. године виши суд стварно надлежан за поступање у поступцима за заштиту од дискриминације,25 као и
да је у тим поступцима искључена примена одредаба ЗПП о спору мале
вредности.
Тужбу за заштиту због дискриминације може поднети свако ко је
повређен дискриминаторским поступањем (физичко лице, правно лице,
други субјекти). Законом о забрани дискриминације није предвиђен рок за
подношење тужбе, на шта се све чешће оправдано указује као на његов
недостатак генерално, а посебно кад је у питању дискриминација на раду.
У прилог ставу да законом треба прописати рок за подношење тужбе за
заштиту од дискриминације наводи се Закон о заштити узбуњивача којим
је прописано да се тужба за заштиту у вези са узбуњивањем подноси суду
у року од шест месеци од дана сазнања за предузету штетну радњу, односно три године од дана када је штетна радња предузета (члан 23. став 2).
Тужбом за заштиту због дискриминације може се тражити: 1. забрана извршења радње од које прети дискриминација, забрана даљег вршења радње дискриминације, односно забрана понављања радње дискриминације; 2. утврђење да је тужени дискриминаторски поступао према тужиоцу или другоме; 3. извршење радње ради уклањања последица дискриминаторског поступања; 4. накнада материјалне и нематеријалне штебодан да износи ставове о питањима у предмету), али без икаквог дотицаја мишљења
Повереника. Касније је Велико веће Европског суда пресудом од 25.03.2014. године у
истом предмету одлучило да не може разматрати основаност притужбе због неисцрпљености правних средстава, што нема значаја за контекст у коме је предмет Вучковић и
други против Србије овде наведен.
24
"Службени гласник РС" 72/11 и 55/14
25
Закон о уређењу судова, "Службени гласник РС" 116/08, 104/09, 101/10, 101/2011,
101/13, 106/15 и 13/16
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те; 5. објављивање пресуде донете поводом неке од тужби из тач. 1 - 4.
овог члана (члан 43).
Из наведене одредбе произлази да тужилац може поставити више
антидискриминационих захтева (објективна кумулација: истицање више
захтева у једној тужби). У процесноправним одредбама Закона о забрани
дискриминације не постоји посебна одредба о објективној кумулацији,
што значи да се примењује опште правило садржано у члану 197. Закона о
парничном поступку које гласи: "У једној тужби тужилац може да истакне више захтева против истог туженог, ако су сви захтеви повезани истим
чињеничним и правним основом. Ако захтеви нису повезани истим чињеничним и правним основом, они могу да се истакну у једној тужби против
истог туженог само кад је исти суд стварно надлежан за сваки од ових
захтева и кад је за све захтеве одређена иста врста поступка". Због дискриминације, као правног основа и радњи дискриминације, као чињеничног основа, може се већ у тужби истаћи више захтева на основу члана 43.
Закона о забрани дискриминације, а може и током поступка да се истакне
нови захтев, поред постојећег (преиначење тужбе – члан 200. ЗПП). Тужилац одлучује који захтев ће поставити у парници за заштиту од дискриминације, да ли само један или више њих или све, а комбиноваће их зависно
од циља који жели да постигне с тим што нпр. захтев за објављивање пресуде не може бити постављен самостално, већ само поводом неког другог
антидискриминационог захтева.
Кад је реч о захтеву за накнаду штете поставило се питање може
ли овај захтев да се постави самостално. Тужба за накнаду штете је типична тужба за осуду на чинидбу и нема сметњи да се у поступку за заштиту
од дискриминације на основу члана 43. тачка 4. постави као једини, захтев
за накнаду штете. У том случају суд ће као о основу захтева расправити
постоји ли дискриминација која је проузроковала тражену штету. Управо
у вези са самосталним постављањем захтева за накнаду штете поставило
се и питање његове застарелости, односно да ли се примењују правила о
застарелости из ЗОО или не. Одговор (искључиво као лични став) је да
правило о застарелости накнаде штете из ЗОО важи и за захтев поднет на
основу члана 43. тачка 4. Закона о забрани дискриминације било самостално или у комбинацији са другим антидискриминационим захтевима.
Уочљиво је да у тачки 4. члана 43. Закона о забрани дискриминације
нема уобичајене одреднице "у складу са законом" која би упућивала на Закон
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о облигационим односима, као и да нема никакве одредбе о кумулацији антидискриминационих са другим захтевима. Зато, опет, указивање на Закон о
заштити узбуњивача, као пример добрих решења, који за право узбуњивача
на накнаду штете изричито упућује на закон који уређује облигационе односе (члан 22); искључује кумулацију захтева по том закону са захтевом за испитивање законитости аката послодавца донетих по основу рада (члан 26) и
прописује да ће се у посебном поступку у коме је истакнуто да појединачни
акт послодавца представља штетну радњу у вези са узбуњивањем, основаност тих навода оценити у складу са Законом о заштити узбуњивача (члан
27). Имајући ово у виду, када у радном спору нпр. за поништај акта послодавца о отказу уговора о раду, тужилац тврди да је тај акт донет због дискриминаторног поступања послодавца према њему, суд може као претходно питање (члан 12. ЗПП) расправити да ли је учињена дискриминација, али се поставља питање да ли се у том случају примењују посебне процесне одредбе
из Закона о забрани дискриминације (правило о терету доказивања). Одговор
је потврдан, јер је чланом 45. став 2. Закона о забрани дискриминације прописано правило о терету доказивања у поступцима судске грађанскоправне
заштите од дискриминације, па се не види разлог да се то правило не примени када се о дискриминацији расправља као о претходном питању у парничном поступку. Даље, треба напоменути да околност што се расправља о дискриминацији као о претходном питању у радном спору за оцену законитости
отказа уговора о раду нема утицаја на стварну надлежност суда: за спорове о
законитости отказа уговора о раду надлежан је основни суд (члан 22. став 3.
Закона о уређењу судова).
Тужбу за заштиту од дискриминације могу поднети (и) друга лица и
то: Повереник за заштиту равноправности, организације за заштиту људских
права и лице које се само изложило дискриминацији у намери да непосредно
провери примену правила о забрани дискриминације. У том случају они имају својство странке – тужиоца. Постоји ограничење за ову тужбу, односно за
ове тужиоце: они не могу поднети тужбу за накнаду штете. Осим тога, Повереник за заштиту равноправности и организације за заштиту људских права,
уколико подносе тужбу због дискриминаторског поступања које се односи
искључиво на одређено лице, морају имати пристанак тог лица у писменом
облику (писмена сагласност), док лице које се само изложило дискриминацији у намери да непосредно провери примену правила о забрани дискриминације, може поднети тужбу само везано за тај конкретан случај у коме је вр61
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шило проверу (члан 46). Треба посебно нагласити да се тужбама Повереника
за заштиту равноправности покрећу тзв. стратешке парнице, односно поступци у општем интересу ради промовисања начела једнакости и равноправности, односно забране дискриминације, успостављања добре судске праксе у
овој области, скретања пажње јавности на посебно тешке случајеве дискриминације и друго.
Закон о парничном поступку успоставља расправно начело у утврђивању чињеница и зато подједнако обавезује странке у погледу терета
доказивања (члан 231). Међутим, Закон о забрани дискриминације у члану 45. садржи посебно правило о терету доказивања које значајно одступа
од општег правила из ЗПП.
Ставом 1. члана 45. Закона о забрани дискриминације прописано
је: "Ако је суд утврдио да је извршена радња непосредне дискриминације
или је то међу странкама неспорно, тужени се не може ослободити од одговорности доказивањем да није крив." Ова одредба се тумачи у смислу,
да је тужени који је извршио радњу непосредне дискриминације одговоран у сваком случају, односно да ниједан разлог не може да искључи његову одговорност, зато што се успоставља необорива претпоставка његове
кривице. Међутим, нејасан је смисао и правна природа саме одредбе (материјалноправна или процесна), као и тумачење, зато што нема правног
основа и било би противно суштини судске заштите унапред прогласити
неуспешним свако доказивање туженог у парничном поступку. Уколико
она значи да се у случају непосредне дискриминације не примењује тзв.
тест дискриминације, то нема упоришта у Закону о забрани дискриминације, а ни у одлукама Европског суда у примени члана 14. Конвенције и
Протокола 12, који често износи став да се "У случајевима у којима се
различито поступа по основу расе, боје коже или етничког порекла, појам
објективног и разумног оправдања мора тумачити на најстрожији могући
начин,"26 дакле, примена теста може бити мање или више строга, зависно
од основа разликовања, али не и искључена. Осим тога, с обзиром да је
основно право туженог као странке у парничном поступку да се изјасни о
захтевима и наводима тужиоца и да износи чињенице и доказе за своје
тврдње (члан 5. и 7. ЗПП), несумњиво то правило важи и за поступке судске заштите од дискриминације.
26

Предмет Д.Х. и други против Чешке Републике, пресуда од 13.11.2007. године, Велико
веће Суда
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Ставом 2. члана 45. Закона о забрани дискриминације прописано је:
"Уколико тужилац учини вероватним да је тужени извршио акт дискриминације, терет доказивања да услед тог акта није дошло до повреде начела једнакости, односно начела једнаких права и обавеза сноси тужени."
У цитираној одредби садржано је правило о пребацивању (преношењу, окретању) терета доказивања које је преузето из антидискриминационог права Европске уније.27 Оно значи да је у судском поступку за заштиту због дискриминације тужилац дужан да понуди доказе из којих ће
се утврдити чињенице на основу којих се може закључити до степена вероватности да је дискриминација извршена, чиме ће се успоставити оборива претпоставка постојања дискриминације, а онда се терет доказивања
пребацује на туженог који ту претпоставку може да обори доказивањем да
дискриминације није било и то до степена извесности (не вероватности,
јер је вероватност резервисана само за тужиоца), па ако то не учини суд ће
одредити заштиту (усвојити тужбени захтев) на основу успостављене
претпоставке да је дискриминација извршена. Дакле, реч је о правилу које
несумњиво привилегује тужиоца, а у функцији је делотворне правне заштите, јер је дискриминацију врло тешко доказати. За правилну примену
правила о терету доказивања у поступцима за заштиту због дискриминације чини се да је најједноставније за разумевање ако се само члан 231.
ЗПП "замени" са чланом 45. став 2. Закона о забрани дискриминације.
Другим речима, примена овог правила не подразумева да суд у некој фази
поступка саопштава тужиоцу да је учинио вероватним дискриминацију,
па онда туженом да се сада на њега пребацује терет доказивања да дискриминација није учињена и слично. Наиме, све одредбе ЗПП о припремању главне расправе и о главној расправи примењују се у овим поступцима, на исти начин као и у другим парницама.
27

Директива Света ЕУ 97/80/ЕЗ од 15.12.1997. године о терету доказа код дискриминације
по основу пола – члан 4; Директива Савета ЕУ 2000/43/ЕЗ од 29.06.2000. године о примени начела једнаког третмана лица без обзира на њихово расно или етничко порекло –
члан 8; Директива Савета ЕУ 2000/767ЕЗ од 27.11.2000. године о успостављању општег
оквира за равноправан третман у запошљавању и професији – члан 10; Директива Савета ЕУ 2004/113/ЕЗ од 13.12.2004. године о спровођењу наћела једнаког поступања према мушкарцима и женама у приступу и набавци робе, односно пружању услуга – члан
9; Директива Европског парламента и Савета ЕУ 2006/54/ЕЗ од 05.07.2006. године о
спровођењу начела једнаких могућности и једнаког третирања мушкараца и жена у питањима запошљавања и обављања занимања – члан 19.
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Одредбе члана 44. Закона о забрани дискриминације посвећене су
привременој мери, као инструменту обезбеђења постављеног или захтева
који ће се поставити у судском поступку. Лица овлашћена за покретање
поступка ради остваривања судске заштите од дискриминације, могу уз
тужбу, у току поступка, као и по окончању поступка, све док извршење не
буде спроведено, тражити да суд привременом мером спречи дискриминаторско поступање ради отклањања опасности од насиља или веће ненакнадиве штете. Услови за одређивање привремене мере су да се учини
вероватним да постоји конкретна опасност повреде права због дискриминаторског поступања те да је привремена мера потребна да се та опасност
отклони или да се спречи употреба силе или настанак ненакнадиве штете,
што би се десило без одређивања привремене мере. Суд је дужан да о
предлогу за издавање привремене мере одлучи најкасније у року од три
дана од дана пријема предлога.
Закон о забрани дискриминације је на снази нешто више од седам
година и за то време формирна је судска пракса из које се наводе само
примери добре праксе, односно неколико одлука.
У предмету Врховног касационог суда Рев 3602/10, пресуда од
16.12.2010. године, тражена је накнада нематеријалне штете због дискриминације по основу инвалидитета. Усвојен је тужбени захтев са образложењем да је у питању "посебно тежак облик дискриминације по основу
инвалидности у јавном превозу од стране посаде превозног средства"
(омаловажавање путница у току путовања).
У предмету Врховног касационог суда Рев 99/11, пресуда од
10.02.2011. године, тражена је накнада нематеријалне штете због дискриминације по основу инвалидитета. Одбијен је тужбени захтев са израженим ставом да "постоји разумно и објективно оправдање за разлику у поступању" (неуклањање свих архитектонских баријера).
У предмету Врховног касационог суда Рев 759/22, пресуда од
25.8.2011. године, тражена је накнада нематеријалне штете због дискриминације по основу инвалидитета. Одбијен је тужбени захтев са образложењем да "доношење закона којим се различитим категоријама лица са
инвалидитетом признају права различитих обима и садржаја, није дискриминација тужиоца као цивилног инвалида, дајући му мања права него војним инвалидима" (различит износ новчане накнаде за туђу помоћ и негу
цивилним и војним инвалидима).
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У предмету Врховног касационог суда Рев 66/12, пресуда од
2.2.2012. године, тражена је накнада нематеријалне штете због дискриминације по основу инвалидитета. Делимично је усвојен тужбени захтев са
образложењем да "посебно тежак облик дискриминације због инвалидности представља узнемиравање, вређање и омаловажавање путника са инвалидитетом од стране посаде превозног средства" (одбијање превоза путнице са инвалидитетом).
У предмету Врховног касационог суда Рев 167/12, пресуда од
11.4.2012. године, тражено је утврђење да је пресудом Врховног суда Рев2
566/10 од 10.6.2010. године извршена непосредна дискриминација у области рада и права на једнаку заштиту. Одбијен је тужбени захтев са образложењем да "редован суд на основу Закона о забрани дискриминације не
може у одвојеном парничном поступку преиспитивати одлуку другог суда" (странка је била незадовољна ранијим одлучивањем суда).
У предмету Врховног касационог суда Рев2 957/13, пресуда од
7.11.2013. године, тражено је утврђење дискриминације по основу синдикалног деловања. Делимично је усвојен тужбени захтев са образложењем
да је "тужилац учинио вероватним да је до дискриминације према њему
дошло" (синдикално деловање које је довело до престанка радног односа).
У предмету Апелационог суда у Новом Саду Гж 4656/11, пресуда
од 18.1.2012. године, тражено је утврђење дискриминације по основу етничке припадности. Усвојен је тужбени захтев са образложењем да се тужени "при одлучивању руководио личним својствима подносилаца захтева, односно њиховом националном припадношћу, неоправдано правећи
разлику у односу на ова лица и стављајући их у неповољнији положај у
односу на друге који нису ромске националности" (одбијање уписа у матичну књигу рођених).
7. Уместо закључка
На крају се уместо закључка, опет као пример добре праксе, наводе правни закључци у области пружања правне заштите од дискриминације усвојени на заједничком састанку представника Грађанских одељења
и Одељења за радне спорове Апелационих судова, одржаном 18.3.2016.
године у Новом Саду:
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1) У изреци одлуке се не утврђује радња којом је извршена дискриминација, али се утврђује облик и време на који је и када вршена дискриминација.
2) Дискриминисано лице не мора да доказује да има правни интерес за заштиту, нити да наведе зашто тражи заштиту од дискриминације.
3) За утврђење постојања дискриминације није релевантна намера
или мотив.
4) Заштита од дискриминације може се тражити независно од тока и коначног исхода другог поступка правне заштите.
5) Основ за накнаду нематеријалне штете због повреде права дискриминације, садржан је у одредби члана 200. ЗОО.
Питање застаревања накнаде штете цени се по одредби чл. 376. и
377. ЗОО28.

28

Доступно на сајту Апелационог суда у Нишу, www.ni.ap.sud.rs, приступљено 2.9.2016.
године
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Бранислава Апостоловић
судија Врховног касационог суда

СПОРНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ ЗАКОНА
О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ
Као што је опште познато, до прве половине XX века материја извршног права углавном је била регулисана у законима који су регулисали
грађанску материју у целини или у грађанским процесним законима. У
Краљевини Југославији 1930. године донет је први закон који се бавио материјом извршења и обезбеђења. Овај закон представљао је изузетно модеран и свеобухватан закон прикладан тадашњем времену, те развитку
робно-новчаних односа, али је његова базична структура остала непревазиђена и она се одсликава на све касније законе који су доношени како на
нивоу федералне државе, тако и касније у државама које су настале из
континуитета СФРЈ.
Након Другог светског рата 1946. године донет је Закон о дисконтинуитету са прописима Краљевине Југославије, те је тако и Закон о извршењу
и обезбеђењу стављен ван снаге. До 1978. године коришћена су "правна правила", која су се углавном ослањала на нормативу из Закона Краљевине Југославије из 1930. године. Закон из 1978. године уређивао је област извршног
права и веома је квалитетно и свеобухватно уредио комплетну материју извршења. Ипак као резултат идеолошког концепта овај закон је: претерано штитио извршног дужника и фаворизовао друштвену својину у односу на друге
облике својине. Иако је Закон био критикован он је трајао све до 2000. године, када је донет нови Закон о извршном поступку који нажалост није испунио очекивања стручне јавности. Потом смо у употреби имали још два закона са различитим оценама стручне јавности о њиховом домашају (Закон од
22.11.2004. године и Закон од 9.5.2011. године).
Стварна надлежност
Нови Закон о извршењу и обезбеђењу1 (у даљем тексту: ЗИО), задржава концепт паралелне стварне надлежности између судова опште
1

"Службени гласник РС" 106/2015
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надлежности (основних и виших) и привредних судова (привредних судова и Привредног апелационог суда). ЗИО не даје дефиницију о подели
стварне надлежности између судова, али се она преузима из уставног концепта и надлежности о разграничењу између специјализованих судова –
привредног суда и судова опште надлежности. Извршење одлука у привредним стварима спроводе привредни судови, док извршење одлука судова опште надлежности спроводе основни судови а као другостепени судови одређују се виши судови.
Друга врста разграничења надлежности утврђена је између надлежности судова и јавних извршитеља. Закон задржава доминантну улогу
суда у фази поступка у којем се одлучује о предлогу за извршење на основу извршне или веродостојне исправе, као и о предлогу за обезбеђење. У
том смислу суд је искључиво надлежан за одлучивање о предлогу за извршење и обезбеђење, осим изузетка који је успостављен и раније у Закону
о извршењу и обезбеђењу из 2011. године2 према коме и сада јавни извршитељи одлучују о предлогу за извршење на основу веродостојне исправе
ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и
сродних делатности.
Када је реч о спровођењу извршења у искључивој надлежности
суда садржано је спровођење извршења извршних исправа у вези са породичним односима и враћањем запосленог на рад, те извршних исправа које гласе на чињење и нечињење или трпљење и један нов поступак предвиђен за намирење новчаног потраживања извршног повериоца –
заједничка продаја непокретности и покретних ствари.
Месна надлежност
Општа месна надлежност суда за одлучивање о предлогу за извршење или обезбеђење јесте суд на чијем се подручју извршни дужник налази (има пребивалиште или боравиште односно седиште). Закон предвиђа искључиву месну надлежност код појединих средстава извршења односно врста извршења.
Закон предвиђа и могућност бирања надлежности у појединим врстама спорова, што представља део диспозиције извршног повериоца који предлаже извршење. Овде посебно треба указати да је регулисана и месна надле2

"Службени гласник РС" 31/11, 99/11- др, 109/13- УС, 55/14 и 139/14
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жност суда за доношење решења у току спровођења извршења. Суд који је
донео решење о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе
јесте месно надлежан да у току извршења које спроводи јавни извршитељ доноси решење о извршењу, новчане казне, решење о замени новчане казне казном затвора, решење о захтеву за изузеће јавног извршитеља, решење о приговору (изузев о приговору трећег лица) и сл. Уколико
извршење спроводи суд онда је тај суд искључиво месно надлежан за доношење решења у току спровођења извршења.
Јавни извршитељ
Нови ЗИО уводи јавне извршитеље као нову правосудну професију. Они заправо настављају континуитет извршитеља која је уведена Законом из 2011. године, с тим што је примена и постепено увођење ишло у
току 2012. и сукцесивно током 2013. године.
Јавни извршитељ је у нас, нова правосудна професија која се позиционира као приватна правосудна професија са пренетим јавним овлашћењима у сфери спровођења извршења, а када се ради о веродостојним исправама и у одлучивању о дозволи извршења и спровођењу извршења.
Ова нова правосудна професија доживела је пуну афирмацију и
експанзију крајем XX и у првој декади XXI века. Она се историјски ослања на извршитеља у англосаксонском праву (Бејлиф) који се осамосталио
из судске надлежности и прерастао у доминантну правосудну професију у
поступку спровођења извршења. Данас у Европи постоје два основна модела са безброј подмодела. Разлика је утолико што први модел (Македонија, Мађарска, Холандија...) предвиђа извршитеља као самосталну професију са минималном контролом од стране судова. Већина земаља који
концепт је по нашем мишљењу оправдано прихватила и Србија заговара
концепт судске контроле и надзора над радом извршитеља након донете
одлуке суда о испуњености услова за спровођење извршења. Ипак треба
рећи да је јавни извршитељ приватна професија што свакако даље има импликација на његов рад, одговорност и сл.
Начело формалног легалитета
Иако је у једној од верзија у изради новог ЗИО ово начело изостављено оно и даље представља доминантно начело извршног права. Фор71
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мални легалитет је обавеза извршног суда (па самим тим и јавног извршитеља) да поступа искључиво по извршној исправи без права да
исту извршну исправу мења.
Закон предвиђа неколико могућности одступања од начела формалног легалитета. Тако се на пример код одузимања детета одлука о одузимању детета спроводи према било ком лицу (физичком или правном)
код кога се дете налази, без обзира на то што је особа А означена на пример као извршни дужник.
Начело формалног легалитета трпи корекције и у случају проширене правноснажности код исељења из стана (не мора се набрајати круг
лица нити пописивати све ствари које су обухваћене извршењем). Такође,
одступање од формалног легалитета може бити и код одређених и одредивих ствари (не мора се назначити тачан износ приликом враћања радника
на рад, већ се може дати и одредљиви стандард као што је три просечне
зараде на месту на коме је радник радио или три најниже зараде у Републици Србији, три просечне зараде у Републици Србији за период јануар
– јуни 2014. и сл).
ЗИО предвиђа као обавезу јавним извршитељима да у поступку
спровођења извршења делују и са аспекта посредовања. Ова законска обавеза у јавној расправи створила је одређене дилеме са становишта колики
је степен овлашћења јавних извршитеља, те колики је распон њихових
могућности да одлучују о "договарању странака у фази посредовања".
Њихов обим посредовања треба да се ограничи само до нивоа спровођења
извршења ( исплата дугованог износа у ратама, дозвола извршном дужнику да сукцесивно испразни стан или пословни простор ).
Начело диспозиције
Ово је једно од темељних начела свих грађанских поступака. Оно
је практично одређивало право извршног повериоца да у току читавог поступка одлучи да ли ће уопште покретати поступак, да ли ће тражити целокупан износ или ће исти смањити, да ли ће пристати на одлагање, те да
ли ће опростити дуг извршном дужнику. Са аспекта извршног дужника
начело диспозиције се своди само на то да ли ће поступити по извршној
исправи и тиме смањити обим својих плаћања или ће упорно инсистирати
на принудном извршењу.
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Нови Закон о извршењу и обезбеђењу, је неоправдано редуцирао
начело диспозиције са више аспеката. Најпре, смањена је могућност избора да ли ће се извршење спроводити преко суда или преко јавних извршитеља, јер је уведена искључиво надлежност јавних извршитеља.
У читавом низу одредаба законодавац уводи императивне одредбе
којима ће се поступак обуставити уколико извршни поверилац не поступи
по предвиђеним обавезама (уплата, предлог за настављање, изјашњење и
сл). Оваква концепција законодавца није у складу са начелом диспозиције, јер се обустава поступка по правилима извршног права може десити
само када извршни дужник измири своју обавезу односно када извршни
поверилац обавести суд или јавног извршитеља да је намирен односно да
нема даљег интереса за вођење поступка.
Рокови
Једна од најозбиљнијих примедаба стручне јавности у вези са новим Законом о извршењу и обезбеђењу је питање рокова који се примењују у закону. Законодавац користи читав низ рокова: три дана, три радна
дана, пет дана, осам дана, десет дана, 20 дана, 30 дана, 60 дана и сл. Овакво законско решење је нелогично, јер се тешко може објаснити зашто се
користе овако разнолики рокови. С друге стране то много отежава примену самог закона, јер се практично у сваком конкретном случају мора проверавати о којем се законском року ради. Уобичајена правна техника упућује на коришћење два основна рока који су раније били у грађанским материјама 8 и 15 дана.
Начело официјелности
Официјелност се у правној теорији у грађанским поступцима објашњава са два аспекта. Први подразумева судско кретање поступка, што
даље значи обавезу суда да када је предмет запримљен у суд мора бити
окончан у законом предвиђеној процедури.
Друго спорније питање је спровођење извршења "по службеној
дужности". Ово је ситуација када се спроводе извршне исправе које су настале у судским, управним (пореским, административним) или прекршајним поступцима. Законодавац није уредио процедуру шта ће се десити када на пример парнични судија изрекне новчану казну према сведоку или
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вештаку. Парнични судија доставља решење о новчаној казни извршном
одељењу основног или привредног суда, а потом се извршење спроводи
по службеној дужности. Треба нагласити да је законодавац пропустио да
уреди улогу државног правобраниоца као законског заступника Државе,
ради спровођења извршења по службеној дужности.
Намирење и примена различитих закона на непокретности
и оптерећеној хипотеком
Законом о извршењу и обезбеђењу из 2011. године прописано је
да су уговор о хипотеци и заложна изјава извршне исправе. У судској
пракси у примени ове одредбе било је схватања да уговор о хипотеци и
заложна изјава стичу својство извршне исправе и када нису уписане у катастар непокретности као извршне исправе. Новим Законом, разрешена је
дилема у примени одредбе ранијег Закона, тако што је изричито прописано да су уговор о хипотеци и заложна изјава извршне исправе ако су закључени, односно дати у форми коју одређује закон којим се уређује хипотека, под условом да су уписани у катастар непокретности као извршна
вансудска хипотека.
У чл. 20. и 21. Закона прописан је однос вансудског намирења
продајом хипотековане непокретности према одредбама Закона о хипотеци и судског намирења продајом хипотековане непокретности које се
спроводе према Закону о извршењу и обезбеђењу3.
3

Члан 20. ЗИО
"Поверилац чији уговор о хипотеци и заложна изјава представљају извршне исправе
има право избора: да се намири применом закона којим се уређује хипотека или применом овог закона.
Сматра се да је поверилац изабрао намирење применом закона којим се уређује хипотека када се донесе решење о упису забележбе хипотекарне продаје, а за намирење применом овог закона када поднесе предлог за извршење.
Суд одбацује предлог за извршење поднет после доношења решења о упису забележбе
хипотекарне продаје.
Против решења о одбацивању предлога дозвољен је приговор.
Члан 21.
Ако различити повериоци истовремено воде поступак намирења применом закона којим се уређује хипотека и применом овог закона, а решење о упису забележбе хипотекарне продаје донето је пре решења о извршењу, предност има намирење применом закона којим се уређује хипотека. Редослед намирења извршног повериоца у том случају
одређује се према дану кад је стекао право на намирење у извршном поступку.
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Поверилац који поседује уговор о хипотеци и заложну изјаву као
извршне исправе има право да изабере да ли ће своје потраживање намирити применом закона којим се уређује хипотека или применом одредаба
Закона о извршењу и обезбеђењу.
Поступак вансудског намирења покренут је када се у катастар непокретности упише забележба хипотекарне продаје, а поступак судског намирења када се суду поднесе предлог за извршење. После тога, поступак се наставља у зависности од тога за који поступак се поверилац определио, да ли
за поступак вансудског намирења или поступак судског намирења. Ако поверилац који располаже извршном вансудском хипотеком, после покретања поступка вансудског намирења изабере да покрене и поступак судског намирења подношењем предлога за извршење, суд ће у тој ситуацији да одбаци
предлог за извршење. На тај начин се онемогућава истовремено вођење судског и вансудског хипотекарног поступка намирења.
Уколико различити повериоци истовремено воде поступак намирења
према Закону о хипотеци4, те одлуке Уставног суда број 83/2015 и применом
Закона о извршењу и обезбеђењу, а решење о упису забележбе хипотекарне
продаје донето пре решења о извршењу – предност има намирење применом
закона којим се уређује хипотека. У вансудском поступку намирује се хипотекарни поверилац који је покренуо поступак. Када је један предмет хипотеке заложен неколицини хипотекарних поверилаца, редослед по коме се
исплаћују њихова потраживања из цене добијене продајом предмета хипотеке, одређује се према часу и минуту настајања хипотеке, рачунајући од момента прве уписане хипотеке. У том случају редослед намирења извршног
повериоца одређује се према дану кад је стекао право на намирење у извршном поступку ( када је извршена забележба решења о извршењу у његову
корист ). Извршни поступак наставља се према правилима ЗИО ако непокретност не буде продата у поступку намирења према правилима Закона о
хипотеци. Ако је решење о извршењу донето пре решења о упису забележбе
хипотекарне продаје, предност има намирење применом ЗИО у којем случају

4

Извршни поступак наставља се ако непокретност није продата у поступку намирења
применом закона којим се уређује хипотека.
Ако је решење о извршењу донето пре решења о упису забележбе хипотекарне продаје,
предност има намирење применом овог закона, у ком случају забележба хипотекарне
продаје губи дејство".
"Службени гласник РС" 115/2015, 60/2015, 63/2015
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забележба хипотекарне продаје губи дејство, тако што се забележба хипотекарне продаје по сили закона брише када се упише забележба решења о извршењу. Тада судско намирење има предност у односу на вансудско. У њему
се намирују сви повериоци, па и они који имају заложно право. На овај начин
је законодавац покушао да уреди функционалну координираност поступка
намирења према ЗИО и Закону о хипотеци прописујући законодавна правила
која опредељују предност једног поступка намирења у односу на други.
Имајући у виду наведене законске одредбе, јавни извршитељ ће по
службеној дужности морати да донесе одлуку у форми решења у зависности од тога по ком од наведена два закона се води поступак. Ако сазна да
више поверилаца претендује да се намири у свом новчаном потраживању
на истој непокретности оптерећеној хипотеком донеће одлуку о приступању хипотекарних поверилаца у поступку извршења који се спроводи према ЗИО, или ће донети одлуку о обустави спровођења извршења према
правилима ЗИО и настављању поступка за извршне повериоце према правилима Закона о хипотеци у поступку који се води према том закону.
Извршна и веродостојна исправа
Врсте извршних исправа су, у суштини, остале исте, с тим што је
као извршна исправа додата јавнобележничка исправа која има снагу
извршне исправе и споразум о решавању спора путем посредовања који испуњава услове одређене законом којим се уређује посредовање.
Извршна исправа није више извршна одлука која је потврђена као европски извршни наслов.
Извршна исправа мора по правилу да буде снабдевена потврдом о
извршности одлуке5. Њоме се утврђује, да је одлука постала извршна. Потврду издаје суд или други орган који је донео извршну исправу у првом
степену или јавни бележник на предлог странке ако доспелост обавезе не
може да се утврди из регистра залога. Извршни поверилац подноси писмени доказ о томе да је извршном дужнику оставио накнадни рок да испуни
5

Члан 44. ЗИО
"Потврдом о извршности утврђује се да је одлука постала извршна.
На предлог странке, ову потврду издаје суд или други орган који је донео извршну исправу у
првом степену, или јавни бележник тако што потврду ставља на извршну исправу.
Неосновану потврду о извршности укида решењем суд или други орган који је издао,
или јавни бележник, на предлог странке или по службеној дужности".
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обавезу. Ако у извршној исправи није одређен рок за добровољно испуњење, он износи осам дана од дана достављања извршне исправе извршном
дужнику. Ако се предлог за извршење подноси суду који у првом степену
одлучује о потраживању извршног повериоца уз њега се не прилаже извршна исправа, а и ако се прилаже не мора да садржи потврду о извршности.
Наведени органи и јавни бележник су овлашћени да укину по службеној
дужности, или на предлог странке неосновано издату потврду.
Предлог за покретање извршног поступка на основу извршне исправе је иницијални акт којим започиње поступак извршења. О предлогу
за извршење одлучује суд ( основни или привредни ). Предлог за извршење суд може решењем да одбаци, одбије или усвоји. Решење којим се
усваја предлог за извршење је основ за даље вођење извршног поступка.
Законом је прописано које све идентификационе податке мора да садржи
предлог у односу на извршног повериоца и извршног дужника. Законом је
такође одређена и садржина решења о извршењу. Решење о извршењу побија се жалбом. Правноснажност решења о извршењу није услов за почетак спровођења извршења и за окончање принудним намирењем. Намирење извршног повериоца пре правноснажности решења о извршењу на
основу извршне исправе није могуће само ако се новчано потраживање
намирује продајом непокретности или покретне ствари6. Извршни поверилац који захтева извршење ради намирења новчаног потраживања није дужан да у предлогу за извршење назначи средство и предмет извршења, у
ком случају је за одлучивање о предлогу за извршење месно надлежан суд
на чијем подручју извршни дужник има пребивалиште или боравиште, односно седиште. У ситуацији када у предлогу за извршење извршни поверилац није назначио средство и предмет извршења, у решењу о извршењу
се, такође, не наводе средство и предмет извршења, већ се извршење одређује на целокупној имовини дужника.
Врсте веродостојних исправа у односу на ранији Закон остале су у
начелу исте. Новина је у тачки 2. у формулацији да је веродостојна исправа –
6

Члан 135. ЗИО
"Извршни поверилац може да се намири и пре правноснажности решења о извршењу на
основу извршне исправе.
Али непокретности или покретне ствари на којима се намирује новчано потраживање не
могу бити продате пре правноснажности решења о извршењу".
77

Билтен Врховног касационог суда
извод из Централног регистра хартија од вредности о стању на рачуну законитог имаоца обвезница или инструмената новца (трезорски, благајнички и
комерцијални записи) и одлука о њиховом издавању; као и тачки 5. у којој је
предвиђено да веродостојну исправу представља обрачун или извод из пословних књига за потраживање таксе за јавни медијски сервис.
Подобност веродостојне исправе за извршење уређена је истоветно као и у ранијем Закону.
Предлог за извршење на основу веродостојне исправе мора да садржи податке који су наведени и у погледу предлога за извршење на основу извршне исправе. Разлика је у томе што извршни поверилац не може
захтевати извршење на целокупној имовини извршног дужника већ је дужан да назначи средство или предмет извршења.
Према одредби Закона, извршни поверилац је дужан да у предлогу
за извршење на основу извршне или веродостојне исправе, када је јавни
извршитељ искључиво надлежан за спровођење извршења, назначи и
конкретног месно надлежног јавног извршитеља. То важи и када је реч о
извршењу на основу веродостојне исправе ради наплате новчаног потраживања за комуналне и споредне делатности када конкретног јавног извршитеља одређује Комора јавних извршитеља, на основу обраћања извршног повериоца.
Извршни поступак садржи две фазе: фазу одлучивања и фазу
спровођења. Код извршења на основу извршне исправе обе фазе не морају
да буду одвојене, док код извршења на основу веродостојне исправе оне
су по правилу одвојене (изузетак се односи на меницу).
Када решење постане правноснажно у фази одлучивања, тек тада
се приступа другој фази, фази принудне наплате.
О предлогу за извршење на основу извршне исправе одлучује увек
надлежни суд. Код поступка који се покреће на основу веродостојне исправе, основно је правило да о предлогу одлучује суд, а изузетак је предвиђен за потраживања из комуналних и других сродних делатности заснованих на рачуну или изводу из пословних књига. Тада о предлогу одлучује јавни извршитељ коме се предлог и подноси.
Код спровођења извршења, Закон прописује друга правила. Спровођење је по правилу увек у надлежности јавних извршитеља, а у надлежности
суда су само они случајеви прописани законом (извршење заједничке продаје
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непокретности и покретних ствари, чињења, нечињења или трпљења и извршење извршних исправа у вези са породичним односима и враћањем запосленог на рад). Спровођење извршења на основу веродостојне исправе је у
надлежности јавних извршитеља осим ако се као средство извршења одреди
заједничка продаја непокретности и покретних ствари.
Решење о извршењу на основу веродостојне исправе доноси се ради
намирења новчаног потраживања. Заједничке одредбе о садржини решења
о извршењу и обезбеђењу на основу извршне и веродостојне исправе прописане су чланом 66.7 Решење којим се усваја предлог за извршење на
основу веродостојне исправе разликује се од решења донетог на основу извршне исправе. Решење о извршењу на основу веродостојне исправе састоји се из два дела: првог, којим се извршни дужник обавезује да намири новчано потраживање повериоца са одмереним трошковима у року од осам дана, односно у меничним стварима пет дана (обавезујући део решења); и
другог, којим се одређује извршење одређеним средствима и предметом за
случај да извршни дужник не испуни потраживање у року који је одређен у
првом делу ( одређујући део решења ). Ово је важно због примене одредбе
члана 58 Закона, којом је прописано да промену и додавање средства и
предмета извршења може учинити јавни извршитељ закључком.
Правни лек који може да се изјави против решења о извршењу на
основу веродостојне исправе јесте приговор, за разлику од решења о извршењу на основу извршне исправе које се побија жалбом.
Достављање
Достављање извршном дужнику, надлежност за достављање и достављање решења о извршењу прописани су одредбама чл. 36, 37. и 70.
Закона.
7

Члан 66. ЗИО
"У решењу о извршењу наводе се суд, извршни поверилац и извршни дужник с идентификационим подацима (члан 30), извршна исправа, потраживање извршног повериоца,
средства и предмети извршења, упутство о праву на изјављивање правног лека и други
подаци који су потребни за спровођење извршења.
Ако извршни поверилац у предлогу за извршење није назначио средства и предмет извршења јавни извршитељ, без предлога извршног повериоца, доноси закључак којим после идентификовања имовине извршног дужника одређује средство и предмет извршења".
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У члану 36. Закона одређено је где се врши достављање, на којој
адреси, слично како је то прописано и ранијим Законом. Ако достављање
не успе прописано је да се достава врши преко огласне табле. Када је реч
о решењу о извршењу на основу веродостојне исправе, достављање се понавља још једном по истеку рока од осам дана од претходног достављања.
Надлежност за достављање и директно достављање јавном извршитељу прописана је одредбом члана 37. Овом одредбом уређује се питање надлежности за достављање и директно достављање јавном извршитељу. У случају када је суд искључиво надлежан за вођење поступка, суд је надлежан да
врши доставу према општим правилима о достави. У случају да извршење и
обезбеђење спроводи јавни извршитељ, акта суда и јавног извршитеља, те
писмена странака и других учесника у извршном поступку доставља јавни
извршитељ. Када јавни извршитељ искључиво спроводи извршење онда се
њему директно и достављају поднесци и друга акта странака те других лица
која су везана за спровођење извршења. Посебно је регулисана обавеза вођења евиденције суда о достављању извршеним преко огласне табле.
Чланом 70. Закона прописано је ко и коме доставља решење о извршењу. Решење о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе доставља суд јавном извршитељу са копијом исправа потребних да
спроведе извршење. Потом јавни извршитељ, решење доставља извршном
повериоцу и извршном дужнику.
Ако је суд донео решење о одбацивању или одбијању предлога за
извршење на основу извршне или веродостојне исправе суд ће доставу извршити само извршном повериоцу.
У случајевима када је суд искључиво надлежан за извршење решења о извршењу, он сам доставља свим учесницима и странкама у поступку акта.
Јавни извршитељ је надлежан да доставља решење о извршењу које осим странкама, треба да се достави и другима (дужнику извршног дужника, организацији за принудну наплату, Централном регистру хартија
од вредности и сл).
Врсте одлука
У извршном поступку и у поступку обезбеђења и даље се одлучује
у форми решења. Ово право је сада дато и јавним извршитељима. Такође
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одлука је и закључак при чему решење о извршењу на основу извршне
или веродостојне исправе не мора бити образложено. Изузетак је решење о извршењу на основу стране извршне исправе која претходно није
призната у ком случају суд који одлучује о предлогу за извршење на основу стране извршне исправе одлуку мора образложити јер о признању
стране извршне исправе одлучује као о претходном питању. Странке у зависности од одлуке да ли је предлог усвојен или одбијен могу правним
леком – жалбом побијати одлуку суда управо у односу на разлоге које је
суд дао у погледу испуњености услова за признање односно не признавање стране извршне исправе.
Када је у питању закључак њиме се налаже предузимање извршних радњи и управља поступком.
Правни лекови
Ово је свакако најспорније питање у примени новог ЗИО.
Наиме, морамо најпре правити разлику о правним лековима код веродостојних, а потом код извршних исправа.
Правни лекови у поступку извршења на основу веродостојне
исправе уређују се одредбама члана 85 до 107 Закона. Правни лекови су
приговор и жалба.
Приговор је правни лек и извршног повериоца и извршног дужника. Поверилац приговором побија решење о одбачају или одбијању
предлога за извршење, а дужник побија решење о извршењу на основу веродостојне исправе. Обе странке приговором могу побијати и саму одлуку
о трошковима. Тада жалба није дозвољена против решења донетог по
приговору. У свим осталим случајевима дозвољена је жалба и једној и
другој страни. Посебна правила важе за приговор и жалбу извршног дужника. Она се подносе судији појединцу који је донео решење о извршењу на основу веродостојне исправе. О приговору одлучује веће истог
суда, а о жалби другостепени суд. Приговор и жалба одлажу извршење.
Изузетак је ако је решење донето на основу менице. Ако рок безуспешно
протекне и извршни дужник не изјави приговор, судија појединац у року
од три дана од дана истека рока списе доставља јавном извршитељу на
спровођење.
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За одлучивање о приговору прописан је рок од 15 дана од када је
судија доставио већу списе предмета са приговором. За одлучивање о
жалби рок од 15 дана је од дана пријема списа предмета, жалбе и решења.
Закон посебно предвиђа питање побијања искључиво обавезујућег дела решења. Разлози за побијање су наведени у члану 89. Закона8.
Ако приговор не садржи обавезне елементе одбацује се као непотпун
и то без враћања на допуну. Ово представља одступање од примене одредаба
Закона о парничном поступку којима је одређено да је ова обавеза суда у зависности ко је подносилац поднеска странка или пуномоћник.
Важно је напоменути да по Закону судија појединац који је донео
решење о извршењу на основу веродостојне исправе нема овлашћења да
одбаци приговор који је неблаговремен, недозвољен или непотпун.
Ако извршни дужник побија решење зато што обавеза из веродостојне исправе није настала, није дужан да на ту околност приложи доказ, а судија појединац само је у овом случају овлашћен да приговор достави извршном повериоцу на одговор.
Веће првостепеног суда одлучује о неблаговременим, непотпуним
и недозвољеним приговорима. Рок за доношење одлуке је пет дана од дана пријема списа, с тим да се решење о одбачају отправља у року од наредна три радна дана. Такође веће може решењем одбити приговор или га
наравно усвојити. Против решења о одбацивању приговора извршни дужник има право на жалбу, али не у општем року од осам дана већ у року
од три дана. По истеку тог рока судија појединац доставља списе јавном
извршитељу на спровођење. Ако веће одбије приговор, судија појединац
8

Члан 89. ЗИО
"Део решења у коме је извршни дужник обавезан да намири новчано потраживање може да се
побија само ако потраживање из веродостојне исправе није настало или није доспело, ако је у
веродостојну исправу унет неистинит садржај, ако је обавеза из веродостојне исправе испуњена или на други начин престала да постоји или ако је потраживање застарело.
Извршни дужник дужан је да у приговору наведе разлоге због којих решење побија и
чињенице и приложи доказе на којима заснива приговор, иначе се приговор одбацује
као непотпун, без претходног враћања на допуну.
Извршни дужник може да приложи искључиво писмене доказе.
Извршни дужник није дужан да приложи доказ да обавеза из веродостојне исправе није
настала".
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одмах после правноснажности решења доставља списе јавном извршитељу. Ако веће усвоји приговор, ставља ван снаге део решења којим су одређени средства и предмет извршења и укида спроведене радње. После
правноснажности решења о усвајању приговора, поступак се наставља
као поводом приговора против платног налога и списе доставља надлежном суду ако тај суд није стварно или месно надлежан. Против решења о
усвајању или одбијању приговора дозвољена је жалба. Ако извршни дужник не поднесе жалбу судија појединац у року од три дана од дана истека рока за жалбу доставља списе јавном извршитељу на спровођење. Судија појединац као и код приговора није овлашћен да одбаци жалбу, већ
одмах списе доставља другостепеном суду.
Другостепени суд решењем одбацује неблаговремену, недозвољену или непотпуну жалбу у року од пет дана од пријема жалбе, а решење о
одбачају отправља у року од три дана. Судија појединац доставља списе
јавном извршитељу одмах по пријему предмета да спроведе извршење.
Судија појединац ће исто тако поступити и у случају да другостепени суд
одбије жалбу против решења о одбачају приговора. Ако другостепени суд
усвоји жалбу против решења о одбачају, одмах ће одлучити о жалби против решења о одбијању приговора. Другостепени суд може да преиначи
решење донето о приговору. Ако је приговор усвојен може да га одбије.
Ако је приговор одбијен може да га усвоји, а затим стави ван снаге решење у одређујућем делу као у члану 93. Закона.
У Закону институт укидања и враћања на поновно одлучивање
није заступљен.
Посебно је уређено побијање одређујућег дела решења. Закон
предвиђа у члану 97 да је извршни дужник дужан да наведе разлоге и чињенице на којима заснива приговор и предложи доказе. Ако тако не поступи приговор се одбацује као непотпун без претходног враћања на допуну. Судија појединац не доставља приговор на одговор извршном повериоцу.
Веће првостепеног суда може да одбије приговор, а судија појединац одмах после правноснажности решења доставља списе јавном извршитељу да спроведе извршење. Жалба против решења о одбијању приговора не одлаже извршење.
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Ако веће усвоји приговор, судија појединац одмах после правноснажности решења обавештава извршног повериоца да је део решења у
коме је извршни дужник обавезан да намири новчано потраживање постао извршна исправа на основу које може да захтева извршење, у истом
или другом поступку.
Против решења већа може се изјавити жалба, на коју се сходно
примењују одредбе о жалби против решења донетог по приговору на обавезујући део решења о извршењу на основу веродостојне исправе.
Другостепени суд може да преиначи решење већа донето по приговору. Сходно се примењују одредбе о последицама усвајања или одбијања приговора, а у свему осталом сходно се примењују одредбе о поступању другостепеног суда када се побија само део решења у ком је извршни дужник обавезан да намири новчано потраживање.
Побијање решења о извршењу на основу веродостојне исправе у
целини, прописано је одредбом чл. 102-108. Закона. Садржина приговора
је уређена чланом 102. Закона и у овом случају постоји дужност навођења
разлога за изјављивање приговора. У зависности од тога које све тврдње
учини вероватним и од оцене разлога изнетих у приговору и оних на које
пази по службеној дужности суд доноси решење о одбијању приговора у
целини ако су оба дела законита и правилна, о усвајању приговора у целини ако обавезујући део није законит или правилан, те о одбијању приговора против обавезујућег дела решења и истовремено усвајање приговора
против одређујућег дела решења.
Ако је приговор одбијен у целини, судија појединац одмах после
правноснажности решења о извршењу на основу веродостојне исправе
списе доставља извршитељу. Ако је приговор у целини усвојен, веће ставља ван снаге одређујући део и укида спроведене радње, а после правноснажности решења о усвајању приговора у целини доставља списе парничном одељењу истог или другог стварно или месно надлежног суда.
Ако је приговор делимично усвојен а делимично одбијен, судија појединац по правноснажности решења обавештава повериоца да је обавезујући
део стекао својство извршне исправе и да може да захтева извршење у
истом или у другом поступку.
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Против решења већа дозвољена је жалба. Другостепени суд може
преиначити решење већа, у ком случају се сходно примењује одредба члана 105. Закона.
Решење које је донето о предлогу за извршење на основу извршне исправе побија се жалбом. Решење могу да побијају обе странке.
Извршни дужник жалбом побија решење о извршењу, а извршни поверилац решење о одбацивању предлога за извршење, решење о одбијању
предлога за извршење и решење којим је прекорачен његов захтев.
Извршни поверилац и извршни дужник жалбом могу побијати одлуку о стварној, месној ненадлежности, о прекиду.
Обе странке могу да побијају само део решења о извршењу којим
су одмерени трошкови извршног поступка. У овом случају правни лек
је приговор, а не жалба.
Разлози за побијање решења о извршењу и садржина жалбе прописани су одредбама чл. 74. и 75. Закона.
Поступање првостепеног суда по жалби регулисано је другачије
него код поступка на основу веродостојне исправе. Жалба се подноси првостепеном суду, који је овлашћен да жалбу одбаци ( непотпуна, недозвољена, неблаговремена ). Против решења о одбачају извршни дужник може изјавити жалбу у року од три дана. Ако другостепени суд усвоји жалбу
против решења о одбацивању жалбе, он доставља жалбу против решења о
извршењу на одговор извршном повериоцу и потом одлучује о њој. Првостепени суд који не одбаци жалбу против решења о извршењу, доставља
жалбу на одговор извршном повериоцу у року од пет дана. Првостепени
суд доставља жалбу, одговор на жалбу и списе предмета другостепеном
суду наредног радног дана од пријема одговора на жалбу или истека рока
за одговор на жалбу. Копија списа предмета остаје првостепеном суду.
Другостепени суд решењем одбацује, усваја или одбија жалбу у
року од 15 дана од дана пријема жалбе, одговора на жалбу и списа предмета и решење отправља у наредна три радна дана од доношења.
Ако је другостепени суд усвојио жалбу, извршни поступак ће обуставити, преиначити првостепено решење о извршењу и одбити предлог
за извршење, или ће извршни поступак обуставити, укинути решење о извршењу и одбацити предлог за извршење.
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Извршни поступак се не обуставља ако се првостепени суд оглашава стварно или месно ненадлежним, већ се списи уступају надлежном
суду.
Ако је спровођење већ започело другостепени суд ће укинути све
спроведене извршне радње. Ако је жалба усвојена због стварне или месне
ненадлежности првостепеног суда, суд коме су уступљени списи предмета може да укине спроведене извршне радње ако је то потребно ради правилног вођења извршног поступка.
Закон је предвидео да се жалба не може изјавити против оних решења за која законом није одређено да жалба није дозвољена или да се то
решење може побијати приговором. Решења која се према новом Закону
могу побијати жалбом јесу: решење које се доноси о предлогу за извршење на основу извршне исправе (решење о извршењу, одбијање предлога
за извршење, одбацивање предлога за извршење, оглашавање суда ненадлежним), решење о обустави поступка, решење које је донето по приговору на основу веродостојне исправе, решење о предлогу за противизвршење, те решење о усвајању захтева за отклањање неправилности. Када је
реч о приговору као правном леку о коме одлучује првостепени суд у већу
од троје судија он се подноси против решења донетих о предлогу за извршење на основу веродостојне исправе укључујући и решење које доноси
јавни извршитељ за комуналне и сродне услуге, решење којим се предлог
за извршење на основу веродостојне исправе укључујући и комуналне
услуге усваја, одбија, одбацује или када се суд оглашава ненадлежним.
Такође може бити и у другим случајевима.
За одређена решења Закон је прописао да се не могу побијати
жалбом, а ни приговором, а то су на пример решења о снижавању
новчане казне, решење о одбијању приговора трећег лица, решење о
одлагању извршења на предлог извршног повериоца или по споразуму странака.
У јавној расправи било је спорно тумачење одредбе члана 28. став
2. да се против решења о усвајању предлога за враћање у пређашње стање
жалба не може поднети јер је недозвољена. Овакво законско решење је
спорно с обзиром на то да Закон о парничном поступку у члану 114 изричито предвиђа да је правни лек према том закону – жалба, дозвољена уколико је суд усвојио неблаговремен, недозвољен или неуредан предлог за
враћање у пређашње стање.
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Парнични поступак за утврђивање недозвољености извршења
Ново решење у Закону представља одредба члана 819, која
омогућава извршном дужнику да покрене парнични поступак за утврђивање недозвољености извршења. Према ранијем Закону, парницу је могло
водити само треће лице. Да би извршни дужник покренуо парницу, морају
бити испуњени следећи услови: да је решењем одбијена жалба извршног
дужника; да се решење заснива на чињеницама које су међу странкама
спорне, а односе се на само потраживање; да је тужба поднета у року од
30 дана од достављања решења о одбијању жалбе.
Тужба не одлаже извршење. Парнични поступак је хитан и има првенство у одлучивању, како у првостепеном, тако и у другостепеном поступку.
Независно од означене вредности спора примењују се одредбе о споровима
мале вредности из Закона о парничном поступку. Ревизија није дозвољена. Закон уређује две ситуације, ситуацију да суд у парничном поступку, донесе
правноснажну одлуку којом утврђује недозвољеност извршења пре окончања
извршног поступка и ситуацију да се извршење оконча намирењем извршног
повериоца, пре закључења главне расправе пред парничним судом. У првом
случају, јавни извршитељ, на предлог извршног дужника обуставља извршни
поступак и укида решење о извршењу и све спроведене радње. У другом случају, Закон предвиђа право извршног дужника, као тужиоца, да преиначи тужбу и без пристанка извршног повериоца као туженог, те да захтева да суд
9

Члан 81. ЗИО
"Ако се решење о одбијању жалбе заснива на чињеницама које су међу странкама спорне и које се односе на само потраживање, извршни дужник може у року од 30 дана од
дана достављања решења о одбијању жалбе да покрене парнични поступак за утврђивање недозвољености извршења.
Тужба не одлаже извршење.
Парнични поступак има првенство у одлучивању и хитан је.
Независно од означене вредности предмета спора, примењују се одредбе о споровима мале
вредности из закона којим се уређује парнични поступак, а ревизија није дозвољена.
Ако извршни поступак није још окончан, а суд је правноснажном одлуком утврдио недозвољеност извршења, јавни извршитељ, на предлог извршног дужника, обуставља извршни поступак и укида решење о извршењу и све спроведене радње.
Ако је извршење окончано тако што је извршни поверилац намирен, а главна расправа
пред првостепеним судом није још закључена, извршни дужник као тужилац има право
да преиначи тужбу и без пристанка извршног повериоца и да захтева да суд обавеже извршног повериоца као туженог да му да врати оно што је примио извршењем и накнади
трошкове извршног поступка".
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обавеже туженог да му врати оно што је примио извршењем, као и да му накнади трошкове извршног поступка.
Противизвршење
Уопште говорећи, постоје ситуације у којима се у току спровођења извршења или након окончања спровођења извршења догоди да отпадне правни
основ за спровођење тог извршења. Уколико је извршење започето, те извршни дужник намири део потраживања или у целини поставља се питање могућности да му извршни поверилац врати оно што је од њега примио на име
намирења, било да се ради о целокупном потраживању или делимично.
Закон предвиђа да извршни дужник може, када је извршење већ
окончано, поднети суду предлог за противизвршење, у ком је садржан
захтев да суд донесе решење којим обавезује извршног повериоца да врати извршном дужнику оно што је примио извршењем у року од осам дана
и одреди средство и предлог извршења ако извршни поверилац не врати
што је примио у року. Наведено решење може у пракси постати спорно из
разлога што члан 113 у ставу 1 ЗИО предвиђа да дужник, предлог за противизвршење може поднети суду тек по окончању извршења, док би било
целисходније и економичније дозволити извршном дужнику да поднесе
предлог за противизвршење у току извршног поступка, односно одмах по
предузимању било које радње на име намирења извршног повериоца (на
пример платио трошкове извршног поступка, камату, део дуга).
На ово упућује одредба става 2 истог члана, која прописује да у предлогу за противизвршење мора да се назначи и обавеза извршног повериоца да
врати оно што је примио у року од осам дана. Сада извршни дужник ( због
свог новог својства извршног повериоца ) мора да одреди и средство извршења, а ако то не учини, предлог ће без претходног враћања на допуну бити одбачен. Наравно све под условом да у остављеном року од осам дана, извршни поверилац не врати извршном дужнику оно што је од њега примио.
Одлагање извршења
У члану 120. Закона уређује се питање одлагања извршења на
предлог извршног повериоца.
Одлуку о одлагању извршења доноси јавни извршитељ. Јавни извршитељ ће, на предлог извршног повериоца, одложити извршење које није
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још започето. Одлука се доноси у форми решења и против тог решења није
дозвољена жалба. Ако је спровођење извршења почело, извршни дужник се
може успротивити одлагању у остављеном року који му одреди јавни извршитељ. Уколико се извршни дужник успротиви, тада ће јавни извршитељ да
одбије предлог извршног повериоца за одлагање. Ако се извршење може захтевати само у одређеном року (у државинским споровима и код извршења
извршних исправа ради враћања запосленог на рад), извршни поверилац може да предложи одлагање само док тај рок не истекне. У противном, јавни
извршитељ ће одбацити предлог извршног повериоца.
Против решења о одбацивању или одбијању предлога извршног
повериоца жалба није дозвољена.
Извршење може да се одложи на основу споразума странака или
на основу сагласности странака по предлогу трећег лица. У том случају,
решење се доноси без испитивања разлога за одлагање.
Одредбом члана 122. Закона регулисано је питање одлагања извршења на предлог извршног дужника. Извршни дужник може једном у току извршног поступка да предложи јавном извршитељу да се одложи извршење.
Извршење може да се одложи ако извршни дужник учини вероватним да би услед извршења претрпео ненакнадиву штету или тешко накнадиву штету. Штета коју би претрпео извршни дужник мора бити већа
од оне коју би због одлагања претрпео извршни поверилац.
Извршење се може одложити и у случају ако одлагање оправдавају разлози које извршни дужник успе да докаже јавном, или по закону
овереном исправом.
На предлог извршног повериоца јавни извршитељ условљава одлагање полагањем јемства од стране извршног дужника. Полагање јемства неће се тражити у ситуацији ако би полагање јемства довело извршног дужника или чланове његове породице у тешку оскудицу.
Извршење може да се одложи и на предлог трећег лица и то само у
случају када је треће лице поднело приговор да се извршење на неком предмету извршења прогласи недозвољеним. Треће лице предлог за одлагање извршења може поднети само једном у току поступка. Неопходно је да треће
лице своја права која истиче у погледу предмета извршења доказује правноснажном одлуком или јавном или по закону овереном исправом.
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Окончање извршног поступка
Као и раније, извршни поступак окончава се обуставом или закључком, а извршни поступак је окончан када решење о одбацивању или
одбијању предлога за извршење постане правноснажно. То значи да мора
да протекне рок или за подношење правног лека или за доношење одлуке
о правном леку (приговор или жалба).
Извршење ће увек бити обустављено по службеној дужности или
на предлог странака када суд утврди да је извршна исправа правноснажно
укинута, преиначена, поништена или стављена ван снаге. Ово је сасвим
разумљиво јер је у наведеним случајевима отпао неопходни услов који је
био потребан за доношење решења о извршењу.
Смрт физичког лица које нема наследника има за последицу обуставу извршења, а у супротном то је разлог за прекид поступка, сходном применом одредбе члана 222. став 1. Закона о парничном поступку. Такође, уколико неко правно лице престане да постоји услед брисања из регистра код
Агенције за привредне регистре, а нема правног следбеника, сматра се да је
то разлог за обуставу поступка. Извршни поступак се обуставља и у случају
ако је потраживање престало да постоји, или ако је извршење постало немогуће, или не може да се спроведе из других разлога ( пропао је предмет извршења, извршни дужник нема имовину ). Разлог за обуставу извршења када
извршни дужник нема имовину, подразумева да је суд или извршитељ, приликом спровођења извршења несумњиво утврдио да извршни дужник не располаже имовином на којој се може спроводити извршење.
Неправилности у спровођењу извршења
По захтеву за отклањање неправилности одлучује се решењем. Ако
о захтеву не буде одлучено у року од пет дана од дана пријема захтева, или
захтев буде одбачен или одбијен дозвољен је приговор. Када је захтев за отклањање неправилности основан, суд, односно јавни извршитељ, утврђује
да је неправилност учињена, укида предузете радње, предузима или налаже
предузимање радњи којима се отклањају последице предузетих.
Када је захтев основан, а неправилност се огледа у недоношењу
одлуке или пропуштању радњи, суд, односно јавни извршитељ, утврђује
да је неправилност учињена и доноси одлуку или предузима, односно налаже предузимање пропуштених радњи. У том случају суд, односно јавни
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извршитељ обавештава Министарство надлежно за правосуђе и Комору
јавних извршитеља о томе да је утврђено да је јавни извршитељ учинио
неправилности у спровођењу извршења.
Ова законска одредба је била присутна и у раније важећим прописима. Ипак у пракси је било прилично недоумица око обима њеног примењивања. Нажалост поједини судови су прекорачивали границе овлашћења
и кроз овај правни институт заправо вршили корекцију извршне исправе
тако што би је мењали. Описана пракса, нарочито код привредних судова,
не би смела бити толерисана јер се коси са начелом формалног легалитета
али и са правном сигурношћу. Ако је одлука постала правоснажна ( на
пример у парничном поступку), а потом је и окончан поступак по правним лековима (приговор или жалба у извршном поступку) онда се кроз
овај правни институт не могу вршити било какве корекције у поступку
спровођења извршења, јер то одступа од начела правне сигурности.
Приговор трећег лица
Треће лице може интервенисати у извршном поступку приговором
уз тврдњу да на предмету извршења има право које спречава извршење и то
може учинити све до окончања поступка. Оно што нови закон прописује јесте да треће лице у свом приговору мора навести разлог за приговор који
подноси, те приложити и исправе као доказ о праву за које тврди да га има на
предмету извршења. Уколико треће лице не наведе разлоге или не приложи
исправе као доказ о свом праву приговор се као непотпун одмах одбацује без
претходног враћања на допуну. То значи да ће се приговор одмах одбацити у
случају уколико треће лице има пуномоћника адвоката и у случају уколико
се самостално заступа. О приговору трећег лица уколико извршење спроводи
суд, одлучује суд, а у случају да извршење спроводи јавни извршитељ, онда
он и одлучује о томе. Приговор се обавезно доставља извршном повериоцу
да се о њему изјасни у року од осам дана и истовремено се извршни поверилац упозорава на последице пропуштања. Закон предвиђа да у случају да извршни поверилац у року не достави изјашњење о приговору или чак не оспори приговор, приговор трећег лица се посебним решењем усваја и извршни
поступак у погледу предмета извршења у односу на које је треће лице поднело приговор се обуставља уз укидања спроведених радњи. Идентична одлука
доноси се и у ситуацији ако треће лице правноснажном одлуком или јавном
или по закону овереном исправом докаже своје право на предмету извршења.
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Уколико се приговор трећег лица одбаци или усвоји, против тог
решења дозвољен је приговор већу првостепеног суда. Међутим, уколико
се приговор трећег лица одбије, жалба није дозвољена, али у тој ситуацији
треће лице може у року од 30 дана од пријема решења о одбијању приговора да покрене парнични поступак ради утврђења да је извршење на
предмету извршења недозвољено. Подношење тужбе не одлаже извршење. Уколико је извршни дужник оспорио право трећег лица, тужбом морају да буду обухваћени извршни поверилац и извршни дужник, као јединствени и нужни супарничари.
Закон уводи ново решење да сувласник чији удео на покретној
ствари не прелази половину њене вредности не може захтевати да се извршење на стварима у погледу његовог удела прогласи недозвољеном.
Заједничка продаја покретних и непокретних ствари
Као посебан случај продаје покретних ствари предвиђа се и заједничка продаја непокретности и покретних ствари до које ће доћи ако се на
пример покретне ствари налазе на самој непокретности или унутар ње,
или ако су у функционалној вези са непокретности (то су на пример инсталације, резервоари, хангари, расхладни или клима уређаји, антене, инсталације за комуникацију и сл).
За одлучивање о предлогу за извршење и за спровођење извршења
ради намирења новчаних потраживања заједничком продајом непокретних и покретних ствари искључиво је надлежан суд. Специфичност ове
врсте извршења огледа се у томе што се непокретност и покретне ствари
продају искључиво на јавном надметању без могућности продаје непокретности погодбом и то након што се претходно процени њихова заједничка вредност и донесе закључак о заједничкој продаји на јавном надметању. На одржавање усменог јавног надметања објављивање и достављање закључка о продаји, полагању јемства, учешћу на јавном надметању те
ток јавног надметања, продајна цена и сл. сходно се примењују одредбе
којима се ово питање уређује код извршења на непокретностима. Код заједничке продаје непокретности и покретних ствари ако друго јавно надметање остаје без успеха извршни поступак се раздваја на поступак продаје непокретности и поступак продаје покретних ствари.
Када дође до заједничке продаје непокретности и покретних ствари намирење се врши одвојено. То значи да по уплати укупне цене у року
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који је одређен закључком о заједничкој продаји судски вештак утврђује
који део укупне цене отпада на куповину непокретности, а који део на куповину покретне ствари, а затим се намирење извршних поверилаца и
других лица која имају право на намирење одвија одвојено за непокретности, а одвојено за покретне ствари (ово је једини случај да нови ЗИО спомиње судског вештака).
Прелазне и завршне одредбе
Прелазне и завршне одредбе регулисане су члановима 545-551. Закона.
Чланом 545. Закона је прописано да извршни поступци и поступци
обезбеђења који су почели пре ступања на снагу овог закона настављају се
према Закону о извршењу и обезбеђењу из 2011. године. Ова одредба односи
се и на поступке у којима је по новом закону, суд искључиво надлежан за извршење, као што су извршење извршних исправа у вези са породичним односима и враћању запосленог на рад, извршење чињења, нечињења или трпљења.
У одредби члана 546. став 1. Закона, регулисано је питање, који ће се
закон применити у случају ако после ступања на снагу овог закона буде укинуто решење о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе, или решење о обезбеђењу, а која су донета према правилима Закона из 2011. године.
У овој ситуацији поступак ће се наставити према одредбама новог закона, а не
Закона из 2011. године. Сагласно одредби члана 546. став 1. Закона, обавеза извршних поверилаца да у року од 15 дана од када приме решење којим се укида
решење о извршењу односно обезбеђењу, поднеском одреде јавног извршитеља (ако је спровођење извршења у надлежности јавног извршитеља) и о томе
обавесте суд. Уколико пропусте да то учине извршни поступак односно поступак обезбеђења се обуставља. Уколико извршни поверилац благовремено обавести суд, суд ће закључком обуставити спровођење извршења пред судом и
списе предмета доставити јавном извршитељу који доноси закључак о настављању извршења. Међутим, у ситуацији када је суд постао искључиво надлежан да спроводи извршење које у пракси спроводи јавни извршитељ (извршење нечињења, нечињењу, трпљењу), јавни извршитељ према одредби става 3.
члана 546. Закона, задржава надлежност да спроведе извршење које је отпочео.
Одредбом члана 547. став 1. Закона, одређен је рок од два месеца (од
1.5.2016. – 1.7.2016. године) да се извршни повериоци изјасне о томе да ли су
вољни да извршење спроведе суд или јавни извршитељ. Ова одредба односи се
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на оне извршне повериоце у чију корист је пре почетка рада извршитеља у Републици Србији донето решење о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе или решење о обезбеђењу, а који на дан 1.5.2016. године још
воде поступак извршења или обезбеђења, а поступак није окончан. Прва група
извршитеља у Републици Србији отпочела је са радом јуна 2012. године, али
тада нису били именовани извршитељи за сва подручја надлежних судова и
именовање и почетак рада извршитеља за нека подручја уследило је након и
више од годину дана од именовања и почетка рада извршитеља. На оним подручјима где нису именовани извршитељи, извршење је спроводио суд, па извршни повериоци нису имали могућност да у предлогу за извршење назначе да
желе да извршење спроведе извршитељ, нису били ни у могућности да на том
подручју поднесу извршитељу предлог за извршење на основу веродостојне
исправе ради наплате новчаног потраживања за комуналне или сличне услуге.
Из наведених разлога, одредбу члана 547. Закона треба тумачити тако да се
она односи и на оне извршне повериоце у чију је корист и после 1.6.2012. године донето решење о извршењу или обезбеђењу, али пре почетка рада извршитеља. Датум почетка рада извршитеља за подручје појединих судова се утврђује у сваком конкретном случају према фактичкој ситуацији а на бази података
које може доставити Министарство правде Републике Србије.
Закон је прописао да је последица неизјашњавања извршног повериоца у року који је закон прописао обустава извршног поступка.
Код примене одредаба чл. 545, 546. и 547. Закона треба посебно нагласити, да извршни поступци обезбеђења који су почели пре ступања на
снагу овог закона и у којима ће се поступак наставити по Закону о извршењу
и обезбеђењу из 2011. године, као што су: поступци у којима је суд искључиво надлежан за извршење (члан 4. став 1. новог Закона) кад се ради о заједничкој продаји непокретности покретних ствари, чињењу, нечињењу, трпљењу, извршењу извршних исправа у вези са породичним односима или
враћањем запосленог на рад, као и поступци које суд покреће по службеној
дужности, у смислу члана 3. став 1. новог Закона (ради принудне наплате
трошкова кривичног поступка, новчаних казни изречених странкама због непоштовања процесне дисциплине и др), судови неће ове предмете уступати
јавним извршитељима, јер ови предмети нису обухваћени одредбама чл. 546.
и 547. новог Закона, већ је спровођење извршења у овим предметима и поступање у новим предметима искључиво надлежан суд.
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Миломир Николић
судија Врховног касационог суда

ИЗВРШЕЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА
РАДИ ОСТВАРЕЊА НЕНОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА
ИЗ ОБЛАСТИ ПОРОДИЧНИХ ОДНОСА
И ВРАЋАЊА НА РАД
Уводна разматрања – правни оквир
Након што је о одређеном субјективном праву коначно одлучено и
пошто је дужник обавезан на одређено понашање, уколико дужник није
сам извршио обавезу или се и даље понаша супротно изреченој забрани,
приступа се принудном спровођењу одлуке. Правила поступка по којима
се спроводи принудно извршење садржана су у Закону о извршењу и
обезбеђењу (у даљем тексту ЗИО)1.
У члану 2. став 1. тачка 1. Закона ближе је одређено да се под изразом "потраживање" подразумева право извршног повериоца да захтева
од извршног дужника одређено давање, чињење, нечињење или трпљење.
Доношење новог закона којим је уређен поступак принудног извршења отвара питање важења правних норми једног закона у времену, односно транзиторног права. Одговор на ово питање нови Закон разрешава
у одредбама чл. 545, 546. и 547. Закона.
"Сваки правни систем рачуна са оним законима који важе у одређеном времену, али да би их разграничио од претходних и на тај начин
одредио домене њихове примене, постављено је опште правило према коме се нови Закон примењује на будуће време.
То правило засновано је на рационалном захтеву и на захтеву
правне сигурности"2.

1
2

Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" 106/2015 од 22.12.2015. године)
Др Слободан Перовић "Ретроактивност закона и других општих аката", Београд, "Научна књига" 1987. године
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Следствено усвојеном начелу диспозиције странака у грађанском
поступку, формулисано је основно правило да се извршни поступак и поступак обезбеђења покреће на предлог извршног повериоца (члан 3. став
1. ЗИО). Када се донесе решење о извршењу или обезбеђењу, спроводи се
извршење (члан 3. став 4. Закона) који отпочиње по службеној дужности
без посебног предлога повериоца.
Основна начела извршног поступка су хитност у поступању (члан
15. став 1. Закона), редослед поступања и редослед намирења по времену
пријема предлога (члан 18. став 1. Закона) и начело формалног легалитета
по којем је извршни суд не само везан правним актом који представља извршну исправу већ није овлашћен да испитује законитост и правилност
извршне исправе (члан 5. Закона), уз наглашену примену начела писмености уз ограничену могућност одржавања рочишта (члан 14. Закона).
У члану 39. ЗИО је прописано да се у поступку извршења и обезбеђења сходно примењује закон којим се уређује парнични поступак. Из
ове норме произлази да је примена Закона о парничном поступку супсидијерна и сходна. Супсидијерна јер је могућа само ако ЗИО није другачије
одредио, а сходна зато што мора бити прилагођена принудном извршењу.
Како је циљ извршног поступка да равнотежа поремећена повредом права извршног повериоца, буде успостављена на брз и ефикасан начин принудним спровођењем одлука које дужник није добровољно извршио и тиме омогући да се заштита права оствари у разумном року, ЗИО
садржи посебне одредбе о роковима и рачунању рокова, у ком делу је искључена примена одредаба ЗПП (чланови 15, 16. и 17. Закона).
За законито и правилно поступање од суштинске важности је систем правних лекова.
Увођењем жалбе као редовног правног лека враћена је инстанциона контрола у извршни поступак, чиме ће се постићи већа правна сигурност и уједначавање судске праксе.
У члану 24. Закона је прописано да су правни лекови у извршном
поступку жалба и приговор; да се жалбом побија решење првостепеног
суда или јавног извршитеља ако овим Законом није одређено да жалба није дозвољена, или да се такво решење побија приговором.
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Следом садржине норме произлази да је жалба дозвољена уколико
законом није прописано да жалба није дозвољена или је правни лек против решења приговор.
Из садржине одредби Закона које се односе на жалбу, произлази
да је жалба: двострани правни лек, јер се доставља на одговор супротној
страни (члан 77. Закона); да по правилу нема суспензивно дејство, јер не
одлаже извршење (члан 25. Закона); да се изјављивањем жалбе заснива
надлежност вишег суда за одлучивање о жалби, а тиме и испитивање законитости и правилности одлуке која се побија жалбом, у чему се огледа
деволутивно дејство жалбе (члан 6. Закона).
За разлику од жалбе као правног лека, о приговору одлучује суд
који је и донео одлуку која се побија приговором, али у другом саставу, с
обзиром да о том правном средству одлучује веће од троје судија истога
суда, из чега произлази да се ради о ремонстративном правном леку.
Полазећи од тематског основа за ово саветовање задржаћемо се на
извршењу судских одлука из области породичних односа и враћања на рад.
Поступак извршења
У Породичном закону су прокламована и посебно заштићена права детета која су од утицаја на његов породични статус: право детета да
зна ко су му родитељи (члан 59), право детета да живи са својим родитељима и право да се родитељи о њему старају пре свих других (члан 60),
право на одржавање личних односа са родитељем са којим не живи (члан
61). Ради обезбеђења остваривања ових права у Закону је прописано (члан
6) да је свако дужан да се руководи најбољим интересом детета у свим активностима које се тичу детета3.
Породично-правна заштита од насиља у породици је уређена тако
што је законом забрањено насиље у породици и члановима породице признато право на заштиту од насиља (члан 10) и одредио мере заштите и
услове под којима се оне изричу (чл. 197-200. Закона).
На поступак у којем се одлучује у породичним стварима, закон
упућује на примену правила парничног поступка садржана у Закону о
3

Породични закон ("Службени гласник РС" 18/2005) који је почео да се примењује од
1.7.2005. године)
97

Билтен Врховног касационог суда
парничном поступку4. У члану 35. став 5. овог Закона је прописано да судије које суде у првом и другом степену у парничном поступку у вези са
породичним односима морају бити лица која су стекла посебна знања из
области права детета.
Према садржини правне заштите коју тужилац тражи, ради се о
тужби за осуду на одређену чинидбу (кондемнаторна тужба). Овој врсти
тужбе у случају усвајања захтева одговара осуђујућа (кондемнаторна)
пресуда. Осуда која се њом изриче представља по својој суштини заповест државе туженом да изврши дужну чинидбу у корист тужиоца, или да
се уздржи од одређеног понашања које је у другим ситуацијама овлашћен
да чини. Врста одлуке је наглашена, јер се принудно извршити може само
осуђујућа (кондемнаторна) судска одлука.
У члану 4. ЗИО је прописано да је суд искључиво надлежан за извршење извршних исправа у вези с породичним односима.
Обзиром на природу правног односа из којег потиче извршна исправа радње спровођења извршења предузима судија надлежног суда (који има стечена посебна знања из области права детета) уз сарадњу стручних установа.
Овде треба имати у виду да је након ступања на снагу и почетка
примене Породичног закона, Комитет министара Савета Европе усвојио
Смернице о правосуђу по мери детета (у даљем тексту: Смернице)5.
Према овим Смерницама, које се односе на права и положај деце у
свим поступцима у којима деца учествују или поступцима у која су деца
умешана "правосуђе по мери деце" означава: правосуђе које посвећује дужну пажњу нивоу зрелости и разумевања детета и околностима самог предмета, а пре свега правосуђе које је доступно, примерено узрасту, брзо, марљиво, прилагођено потребама и правима детета и усредсређено на те потребе и права, уз поштовање права детета, укључујући право на исправан поступак, право да учествује у поступку и да разуме поступак, на поштовање
приватног и породичног живота и на интегритет и достојанство.

4
5

Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС" 72/11, 49/2013, 74/2013, 55/2014)
Документ је усвојен од стране Комитета министара на заседању од 17. новембра 2010.
године
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Ова основна начела и права треба да буду основ поступања пре, за
време, а и после окончаних судских поступака, што подразумева и поступак извршења судских одлука.
Деца треба да буду упозната са одређеном одлуком или пресудом
на језику који је прилагођен њиховом нивоу разумевања и према њима
треба поступати с пажњом, осећајно, правично и са поштовањем, све док
поступак траје, а посебну пажњу треба посветити њиховом личном положају и благостању уз пуно поштовање њиховог физичког и психичког интегритета.
У многим случајевима, а посебно у парничним предметима из
области породичних односа, пресуда не мора нужно значити да је постојећи конфликт или проблем решен једном за свагда. У тој осетљивој области треба да постоје јасна правила о избегавању употребе силе, принуде
или насиља код спровођења одлука, посебно код спровођења одлука у вези планова и програма виђања деце са родитељима, како би се избегло даља трауматизација.
Због тога родитеље треба упутити на службе за посредовање или
центре социјалног старања и организовања родитељских посета како би
тамо решили своје спорове, уместо да полиција буде та која ће извршавати судске одлуке.
Једини изузетак јавља се онда када постоји опасност за детиње
благостање.
Предаја детета
Извршење одлука из области породичних односа – предаја детета,
нормативно је уређено у чл. 368-377. Закона.
Извршење одлука суда којом се наређује предаја детета родитељу
или другом лицу коме је дете поверено на чување и васпитање у пракси
представља озбиљан и сложен проблем са којим се судови суочавају.
Озбиљност произилази из саме чињенице да извршење задире у сферу
осетљивих породичних односа и права на породични живот. Сложеност
произилази из чињенице да су раније постојећа широка права на приступ
и контакте између родитеља који не врши родитељско право и детета, сада редукована одлуком суда полазећи од најбољег интереса детета, што
често изазива нове сукобе родитеља. Кроз овакав сукоб родитеља који у
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крајњем случају води непоштовању судске одлуке, евидентно је и дете изложено сукобу лојалности, које дете доживљава као јак притисак на њега,
са којим не може само да се избори, услед чега треба предузети све кораке
да би се олакшало неодложно извршење таквих одлука.
Имајући у виду улогу центра за социјални рад у пословима заштите породице, предлог за извршење може поднети овај центар независно од
тога да ли је на његов захтев донета извршна исправа. Орган старатељства
овде наступа са статусом заступника у јавном интересу на основу овлашћења из члана 12. Породичног закона.
У члану 370. Закона је прописано, да у предлогу за извршење ради
предаје детета не мора бити назначено средство извршења, а ако је назначено, суд није везан предлогом странке. Овим се у овој врсти извршења
судских одлука одступа од обавезне садржине предлога за извршење прописане у члану 59. Закона. Овим је наглашено дискреционо овлашћење
суда, да након што процени све околности конкретног случаја, одреди
средство извршења.
Обзиром на природу правног односа из којег потиче извршна исправа и тежњи да се заштити најбољи интерес детета у погледу начина извршења прописана су одступања од одредбе члана 47. ЗИО који одређује
подобност извршне исправе за извршење, а тиме се релативизује и начело
формалног легалитета.
У члану 371. Закона је посебно наглашено да приликом спровођења извршења суд посебно води рачуна о потреби да се у највећој мери заштити интерес детета (став 1).
Спор око вршења родитељског права је на ауторитативан начин већ
окончан правноснажном судском одлуком имајући у виду најбољи интерес
детета, која сада служи као извршна исправа и спровођењем извршења на
основу такве извршне исправе треба усагласити фактичко са правним стањем, јер је то у најбољем интересу детета, јасно прилагођавајући радње и поступке у току спровођења извршења према детету примерено његовом узрасту и психофизичкој зрелости уз суделовање стручних лица и специјализованих установа и тако заштити интерес детета у поступку.
Средства извршења су нормативно одређена у члану 373. Закона,
прописивањем три средства извршења: одузимање детета, изрицањем
новчане казне и изрицањем затвора.
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Овакво одређење не значи редослед средстава које ће суд применити. У супротном долазимо до правне бесмислености, јер ако прихватимо да је обавезно прво применити као средство извршења одузимање детета, сва даља средства извршења немају свој рационални смисао. Напротив, из првог дела правне норме произилази да ће суд, након што процени
све околности конкретног случаја, одредити средство извршења које је
целисходно у одређеном случају.
Знатно је проширен круг лица којима се може наложити да предају дете, чиме је отклоњена могућност злоупотреба од стране извршног дужника и са њим повезаним лицима, тако што се овај налог издаје: извршном дужнику из извршне исправе, затим, лицу од чије воље зависи предаја детета и сваком другом лицу код кога се дете налази у часу доношења решења (ради се о именованим, познатим лицима у време доношења
решења), (члан 372. став 2. Закона).
Сагласно усвојеним Смерницама правосуђе по мери детета подразумева да извршење пресуда силом треба да буде само крајња мера у породичним предметима у која су умешана деца. Ово правило у Закону је
разрађено и прихваћено у члану 372. став 3. којим је прописано да налог
да се дете одмах преда даје се пре свега ако су угрожени живот, здравље
или психофизички развој детета, или је извршном исправом одређена предаја незаконито одведеног или задржаног детета ради његовог повратка у
страну државу.
Када је у питању успостављање породичног односа у страној држави на основу предаје детета, које је незаконито одведено или задржано
или се предаја налаже ради успостављања односа старања или виђања родитеља са дететом у страној држави, закон налаже да је поступак извршења посебно хитан. У суштини ради се о извршењу одлуке суда којом је
издат налог за повратак детета донете на основу Конвенције о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце ("Службени лист СФРЈ" –
Међународни уговори број 7/91).
Треба напоменути да суд доноси одлуку по правилима ванпарничног поступка6. Решење суда којим је издат налог за повратак детета, по
6

Решење Врховног касационог суда Рев 2239/10 од 24.2.2010. године, из образложења:
"Како посебним прописима нису уређена правила поступка пред редовним судом за
примену Конвенције о грађанско-правним аспектима међународне отмице деце, на
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својој правној природи у суштини представља основ за доношење решења
о извршењу по службеној дужности и непосредно се спроводи одузимањем и предајом детета извршном повериоцу под условима из ст. 1. и 3.
члана 232. Закона, непосредном применом одредаба наведене Конвенције.
Евидентно је да расте број случајева у којима се деца бесправно
премештају преко међународне границе, чиме се самовољно прекида старање над дететом.
Према Европској конвенцији о признању и извршењу одлука о
старању о деци и о поновном успостављању односа старања ("Службени
лист СРЈ" – Међународни уговори број 1/01) бесправно одвођење означава, одвођење детета преко међународне границе уз кршење одлука о његовом старању која је донета у једној држави уговорници и у тој држави је
извршна, као и невраћање детета преко међународне границе, после истека времена вршења права на виђање са дететом или на крају сваког другог
привременог боравка на територији ван територије на којој се врши старање (члан 1).
У циљу отклањања последица проузрокованих самовољним прекидом старања о детету, ради бржег и ефикаснијег поновног успостављања старања о детету на територији на којој се врши старање у овој Конвенцији је прописано: да ће се одлука о старању која је донета у једној држави уговорници признати, а када је у земљи порекла извршена, извршити у свакој другој држави уговорници (члан 7). Овим се за случајеве када
је у земљи порекла одлука о старању над дететом била и извршена, установљава институт тзв. летећег извршења, јер прописује обавезу извршења
оваквих одлука у свакој другој држави уговорници.
У члану 11. је прописано да се одлуке о праву на виђење и одредбе одлука о старању које се односе на право на виђење признају и извршавају под истим условима као и друге одлуке које се односе на старање,
док је у члану 16. прописано, да се у сврхе Конвенције, никаква легализација нити слична формалност не може захтевати. На признање и извршеоснову одредаба члана 1. став 2. Закона о ванпарничном поступку, у поступку издавања
налога за повратак детета примењују се опште одредбе Закона о ванпарничном поступку, јер се не ради о спору за заштиту повређеног или угроженог права, да би се непосредно могле применити одредбе Закона о парничном поступку, обзиром на одредбе
члана 19. ове Конвенције која одређује правну природу налога о повратку детета, као
немериторне одлуке"
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ње одлуке о старању о детету држава уговорница ће примењивати обичан
и брз поступак. У том циљу, обезбедиће да захтев за извршење може да се
поднесе на основу обичне молбе (члан 14).
Када је у питању предаја незаконито одведеног или задржаног детета или пак поновног успостављања старања над дететом ЗИО садржи
само једну одредбу (члан 372. став 3) којом се прописује да ће се извршење спровести одузимањем и предајом детета извршном повериоцу (чиме
су искључена остала средства извршења, потпуно оправдано) уз наглашавање хитности у поступању.
Одржавање личних односа са дететом
Судске одлуке којима се налаже или омогућује одржавање личних
односа са дететом, у већини случајева се односи на заштиту права детета
на одржавање личних односа са родитељем са којим не живи (члан 61.
Породичног закона).
Поступак извршења ових судских одлука Закон је прописао кроз
упућујућу норму садржану у члану 379. којом се упућује на сходну примену одредбе чл. 368, 370, 371, 375, 376. и 377. Закона, које се односе на
предају и одузимање детета.
Узајамно уживање родитеља и детета у међусобном контакту
представља суштински елемент породичног живота. За родитеље оно обухвата право на то да буду предузети кораци како би се они поново спојили са својом децом и обавезу суда да омогући такво поновно спајање у
што краћем року.
Поновно спајање једног родитеља са дететом које је неко време живело са другим родитељем може бити неизводљиво одмах и може захтевати
припремне мере. Ово посебно када је због протека времена дошло до емоционалне отуђености детета од родитеља. Из ових разлога, предаја детета не би
могла да се састоји у једној тренутној радњи, већ у више радњи у континуитету уз учешће стручних лица и родитеља, да би се претходно успоставио однос блискости и поверења детета и родитеља, пре коначне предаје. Природа
и обим таквих мера зависиће од околности сваког случаја.
Сходно усвојеним Смерницама, то би подразумевало могућност
да деца остану у контакту са оба родитеља после њиховог развода или од103
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луке о одвојеном животу у контролисаним условима у безбедном окружењу које деци пружа подршку.
То право може се обезбедити у посебним просторијама под надзором стручног особља, како би се избегли конфликти међу родитељима кад
год се остварује родитељско право на посету.
Извршење ради заштите од насиља у породици
У спору ради заштите од насиља у породици пресуда којом се захтев усваја је истовремено конститутивна (преображајна) и кондемнаторна
(осуђујућа). Ова потреба разликовања је битна јер се принудно извршити
може само кондемнаторна (осуђујућа) пресуда.
Извршење судских одлука ради заштите од насиља у породици закон је уредио кроз упућујућу сходну примену одговарајућих одредаба
овог закона у зависности од обавезе извршног дужника (члан 380. Закона). Имајући у виду природу спора из којег потиче извршна исправа као и
чињеницу да је основна сврха изречених мера заштите од насиља у породици да се њиховим извршењем спречи поновно насиље и обезбеди нужна заштита физичког и психичког интегритета, здравља и личне безбедности жртве насиља, начело хитности у поступању има посебан значај
услед чега се релативизује начело временског редоследа.
Садржина обавезе одређује се извршном исправом и може се састојати: у обавези дужника да предузме одређену радњу, или у обавези
дужника да трпи предузимање одређене радње или пак у обавези дужника
да се уздржи од предузимања одређене радње.
Када је у питању извршење обавеза на одређену радњу треба имати у виду да примена правила за извршне радње зависи од обавезе извршног дужника. Ако се ради о именованој обавези (испражњење и предаја
непокретности) онда треба применити правила за извршне радње прописане за извршење тих именованих обавеза.
Мере заштите од насиља у породици које се састоје у изрицању
забрана приближавања, приступа у простор око места становања или места рада и забрана даљег (будућег) узнемиравања (члан 198. став 1. тач. 3,
4. и 5. Породичног закона) по својој садржини обавезују извршног дужника да се уздржи од предузимања одређених радњи. Ради се о радњама које
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може извршити само извршни дужник (незаменљива радња) јер је везана
за личност извршног дужника како то закон налаже.
Извршење обавезе на чињење, нечињење и трпљење нормативно
је уређено у чл. 359-364. Закона.
Враћање на рад
Закон о раду у члану 195. прописује основно правило према којем
запослени коме је повређено право признато овим Законом, или кад је запослени сазнао за повреду права, може покренути спор пред надлежним
судом у року од 60 дана од дана достављања решења, односно сазнања за
повреду права7.
Правила поступка по којима суд поступа по захтеву за заштиту права
запосленог садржана су у Закону о парничном поступку. Судска пракса радним спором сматра спор о тужби запосленог против послодавца. Да би суд
дозволио заштиту повређеног појединачног права запосленог по тужби из
члана 195. ЗОР, тужба мора бити благовремена. Рок за подношење тужбе у
радном спору није виша материјално правни и може се под условима из чл.
103. и 104. ЗПП продужити. Истеком рока за подношење тужбе у радном
спору наступа преклузија, па ће неблаговремену тужбу суд одбацити на
основу овлашћења из члана 294. став 1. тачка 2. ЗПП.
О захтеву тужбе у радном спору одлучује се мериторном пресудом. Од карактера тужбе зависи и карактер пресуде. Кондемнаторној тужби (тужби за осуду на одређену чинидбу) одговара кондемнаторна пресуда, којом се послодавцу налаже извршење неке неновчане или новчане
обавезе. Разликовање је битно јер се принудно могу извршити само кондемнаторне пресуде. Исти значај имају и пресуде са комбинованом изреком уколико садрже и део о осуди на чинидбу.
Овде треба нагласити и следеће.
Према одредбама члана 439. Закона о парничном поступку и претходног Закона о извршењу и обезбеђењу, било је могуће у судском поступку ради оцене законитости појединачног акта по службеној дужности
одредити привремену меру ради обезбеђења неновчаног потраживања налагањем плаћања накнаде зараде запосленом у току трајања спора о неза7
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конитости одлуке о престанку радног односа, или привремено враћање запосленог на рад (члан 297. став 1. тачка 8. претходног ЗИО).
Оваква привремена мера је била могућа и у спору о судској заштити узбуњивача, имајући у виду упућујуће одредбе садржане у члану 32, а
у вези члана 27. Закона о заштити узбуњивача ("Службени гласник РС"
број 128/2014).
Међутим, актуелни Закон о извршењу и обезбеђењу у члану 460.
где прописује врсте привремених мера за обезбеђење неновчаног потраживања такву привремену меру више не прописује као меру обезбеђења.
Спровођење извршења
У члану 4. ЗИО је прописано да је суд искључиво надлежан за извршење извршних исправа у вези враћања запосленог на рад. У члану 7.
Закона је прописана општа месна надлежност за одлучивање о предлогу
за извршење или обезбеђење, док је у члану 381. овог Закона, прописано
да је за одлучивање о предлогу за извршење и спровођење извршења обавезе послодавца да запосленог врати на рад, месно надлежан и суд на чијем се подручју налази седиште послодавца. То може бити суд за правно
лице према члану 40. став 2. Закона о парничном поступку, а за предузетника упис у регистар.
За извршење ових одлука карактеристично је да је законодавац
прописао и посебан рок за подношење предлога за извршење одређујући
да овај предлог не може да се поднесе кад истекне 60 дана од када је извршни поверилац стекао право да поднесе предлог. Пошто је реч о извршној
исправи – судској одлуци, то је датум правноснажности и извршности
(члан 43. Закона).
Из стилизације законске норме произлази да се ради о преклузивном року, јер је то законом одређено време у коме може да се врши једно
субјективно право чијим истеком то право престаје да постоји. Као разлог
за жалбу који спречава спровођење извршења у члану 74. став 1. тачка 8.
Закона, извршни дужник може истицати протек (пропуштање) рока у коме се може захтевати извршење.
Са друге стране, значај овог рока као преклузивног огледа се у чињеници да је у члану 78. став 3. Закона, прописано да другостепени суд по
службеној дужности (дакле не само на захтев странке) пази да ли је проте106
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као рок у коме може да се захтева извршење. Пошто се ради о обавези коју може да изврши само послодавац, извршење се спроводи изрицањем
новчане казне послодавцу, што је ближе одређено чл. 131. и 132. Закона.
Ако престану разлози због којих је новчана казна изречена суд може решењем против кога није дозвољена жалба наложити да се новчана
казна снизи или не изврши, сагласно члану 132. став 5. Закона.
Пошто жалба није дозвољена правни лек против ове врсте решења
је приговор.
Решење које има дејство решења о извршењу
У члану 384. Закона је прописано да суд може на предлог извршног повериоца који је захтевао враћање на рад, донети решење које има
дејство решења о извршењу којим се послодавац обавезује да извршном
повериоцу исплати месечне износе зараде која је доспела од правноснажности пресуде до враћања извршног повериоца на рад (накнада изгубљене зараде). Овај предлог може да се поднесе са предлогом за извршење ради враћања на рад или касније, до окончања извршног поступка.
За овај део принудног извршења карактеристична је продужена
правноснажност, као одступање од начела формалног легалитета. Овим
Законом уводи се један нов правни институт – решење које има дејство
решења о извршењу.
У члану 61. Закона је прописано да се решење које има дејство решења о извршењу доноси на предлог извршног повериоца; да је извршни
поверилац дужан да у предлогу захтева да суд решењем обавеже извршног дужника да у року од осам дана од дана пријема решења намири потраживање извршног повериоца и одреди средство и предмет извршења
ако потраживање не буде намирено у року.
Суд одбацује предлог који не садржи захтев да се извршни дужник обавеже да намири потраживање, или у коме није назначено средство и предмет извршења, без претходног враћања предлога на допуну.
Против решења о одбацивању предлога дозвољен је приговор.
Ова норма даље је разрађена у члану 72. Закона да ово решење извршава суд или јавни извршитељ зависно од тога ко спроводи извршење
решења о извршењу поводом кога је донето решење које има дејство решења о извршењу. У нашој правној ствари с обзиром да је решење о извр107
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шењу донео суд поводом предлога извршног повериоца - запосленог за
враћање на рад, то би суд био дужан и да извршава ову врсту решења.
У овој одредби је прописано да је против решења дозвољен приговор, чиме је искључена жалба као правни лек, то даље значи да о приговору
као ремонстративном правном леку одлучује веће од троје судија првостепеног суда. На приговор се сходно примењују одредбе о жалби против решења
о извршењу, изузев одредаба о обавезном достављању жалбе на одговор.
Обрачун зараде као извршна исправа
Зарада као основно право из радног односа се исплаћује у роковима утврђеним општим актом и уговором о раду, најмање једанпут месечно, а најкасније до краја текућег месеца за претходни месец, с тим што се
исплаћује само у новцу ако законом није друкчије одређено (члан 110. Закона о раду).
У члану 121. овог Закона је прописано да је послодавац дужан да
запосленом приликом сваке исплате зараде и накнаде зараде достави обрачун (став 1); да је послодавац дужан да запосленом достави обрачун и
за месец за који није извршио исплату зараде, односно накнаде зараде
(став 2); да је послодавац дужан да уз обрачун из става 2. овог члана запосленом достави и обавештење да исплата зараде, односно накнада зараде
није извршена и разлоге због којих није извршена исплата (став 3); да је
послодавац дужан да обрачун зараде, односно накнаде зараде из става 2.
овог члана запосленом достави најдоцније до краја месеца за претходни
месец (став 4); да обрачун зараде и накнаде зараде које је дужан да исплати послодавац у складу са законом представља извршну исправу (став 6);
да запослени коме је зарада и накнада зараде исплаћена у складу са обрачуном из ст. 1. и 2. овог члана задржава право да пред надлежним судом
оспорава законитост тог обрачуна (став 7); да садржај обрачуна из ст. 1. и
2. овог члана прописује министар (став 8).
Сходно члану 121. став 8. Закона министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања донео је Правилник о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде ("Службени гласник РС" број 90/14). У члану 2. је прописана садржина обрачуна зараде, према којој обрачун садржи
и податке о послодавцу, о запосленом, о периоду на који се односи обрачун, податке потребне за обрачун зараде, односно накнаде зараде, датум
одређен за исплату зараде, односно накнаде зараде (датум доспелости). У
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члану 3. даље се разрађује садржина података из члана 2, док је у члану 4.
прописано да ако послодавац на дан доспелости не исплати зараду да обрачун зараде садржи и потпис овлашћеног лица и печат послодавца.
Из изнетог произлази да обрачун представља једнострани акт послодавца. Он је и правни акт јер је издат на основу законских овлашћења
и посебног подзаконског акта, услед чега има својство временског важења
и обавезујућу снагу. Изједначавањем овог правног акта са извршном исправом омогућује повериоцу да покрене поступак принудног извршења,
ради остваривања свог потраживања, обзиром да је у члану 40. ЗИО прописано да се решење о извршењу доноси на основу извршне или веродостојне исправе, док је у члану 41. став 1. тачка 8. Закона, одређено да извршне исправе јесу и исправе које су другим законом одређене као извршне исправе. С обзиром на садржину обрачуна прописану Правилником
овај обрачун представља подобну исправу за доношење решења о извршењу сагласно члану 47. ЗИО, јер садржи податке о извршном повериоцу,
извршном дужнику, предмету, врсти и обиму испуњења обавезе са одређеним роком доспећа.
Ово даље води закључку да поверилац за остварење потраживања
не би могао да користи правни пут – подношењем тужбе ради осуде на
чинидбу (обавезивање послодавца на исплату). За такву тужбу запослени,
прво, нема правни интерес. Покретање правосуђа у циљу заштите субјективног права може бити оправдано само ако тужилац има правни интерес
да суд изрекне предложену пресуду (правнозаштитна потреба). Постојање
овог интереса има значај процесне претпоставке8.
За комнендаторне захтеве, по правилу, тужилац тај интерес има
самим тим што тежи доношењу комнендаторне пресуде која би представљала подобну извршну исправу и евентуално послужила као основ за будуће принудно извршење.
Међутим, ако за исту чинидбу већ постоји извршна исправа која је
добијена на други начин, а не вођењем парничног поступка, тада не би
постојао правни интерес за вођење парнице, јер носилац субјективног
права (поверилац) већ има извршну исправу подобну за извршење (обра-

8

Др Боривоје Познић – Др Весна Ракић Бодинелић, Грађанско процесно право – 15. измењено и допуњено издање, Савремена администрација Београд, 1999. година
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чун зараде са снагом извршне исправе), услед чега би такву тужбу требало одбацити.
У погледу истог закључка стоје и разлози друге врсте. Обрачун зараде гласи на одређени новчани износ и до тог износа он представља извршну исправу о обавези послодавца. Из стилизације члана 121. став 7.
Закона о раду, произлази закључак да запослени коме је зарада исплаћена
у складу са обрачуном из ст. 1. и 2. овога члана (став 2. се односи на неисплаћену зараду у моменту сачињавања и издавања обрачуна) задржава
право да пред надлежним судом оспорава законитост обрачуна. Дакле,
правну моћ запослени може да врши након што му је зарада исплаћена у
висини обрачуна истицањем неког већег потраживања као припадајућег
износа, а не и пре извршене исплате.
С обзиром на члан 4. став 1. Закона којим се прописује искључива
надлежност суда за извршење у одређеним стварима, суд би био стварно
надлежан да одлучи по предлогу за извршење на основу обрачуна зараде
(члан 6. Закона), решењем о дозволи извршења против којег би била дозвољена жалба као правни лек (с обзиром да се ради о предлогу за извршење заснованом на извршној исправи), док би за спровођење извршења
био надлежан јавни извршитељ, према ставу 2. члана 4. Закона о извршењу и обезбеђењу.
***
Општа и заједничка места обухваћена овим радом су намењена за
проверу знања, стицања нових сазнања, уједначени приступ и стабилнију
судску праксу.
Нова законска решења кроз правила поступка, надлежност, нове
правне институте и систем правних лекова у времену које је пред нама
треба да омогући ефикасну и закониту правну заштиту у извршном поступку.
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ТРИ СПОРНА ПИТАЊА
(КОНВАЛИДАЦИЈА, СОЛЕМНИЗАЦИЈА,
ОБЈЕКТИВНИ РОК ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА
ПО ЧЛАНУ 376. СТАВ 2. ЗОО)
Увод
Традиционално на сабору судија (који је очигледно кратак) расправљају се отворена питања примене права и уједначавања судске праксе. Иако ће расправа о општим питањима грађанског права остати у сенци
(оправдано) примене новог ЗИО, и те како се има о чему разговарати и
полемисати.
У први план долазе теме (проблеми) око којих није постигнута сагласност у пракси (противуречна пракса)1.
У области уговора актуелно је питање пуноважности и раскида
уговора о зајму, а нарочито променљивости каматне стопе код банкарских
уговора о кредиту; у одштетном праву заоштрило се питање висине накнаде, нарочито нематеријалне штете и евентуалног "тарифирања" по
угледу на белгијско и хрватско право и међусобног односа појединих видова штете; да ли је правично да накнада нематеријалне штете због лишења слободе рехабилитације и опште повреде људских права вишеструко
премашује накнаду нематеријалне штете за претрпљене душевне болове
због стопостотног умањења опште животне активности или смрти блиског лица, односно друге видове у вези телесне повреде и оштећења здравља; да ли накнада нематеријалне штете добија не само карактер компензације односно сатисфакције већ и казнени карактер за који се неки теоретичари залажу у нашем и у упоредном праву; да ли су накнаде због повреде части и угледа и декриминализације у кривичном праву нарочито у
области медијског права увредљиво ниске у ситуацији када се злоупотребљава слобода штампе и не поштују и игноришу чињенице, врши блаће1

Види билтене бр. 1/2015 и 1/2016 године
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ње и омаловажавање институција и одговорних лица и када се од стране
појединих медија, нарочито таблоида, свесно рачуна да ће све накнаде
штете покрити очекивана добит због интересовања јавности; да ли је нужно у парницама ради накнаде штете против државе због неправилног и
незаконитог рада органа претходно исцрпети сва правна средства која
оштећеном стоје на располагању.
У области стварног права актуелно је питање накнаде за коришћење законске службености.
Уочава се да постоји конкуренција између тужбе за накнаду штете
и стицање без основа у вези са питањем застарелости.
У процесном праву актуелно је питање рада другостепених судова
у жалбеном поступку када отварају расправу и питање трошкова спора.
Изложеним набрајањем свакако сва спорна питања нису исцрпљена.
За аутора ових редова (и уводничара) интересантна су три питања
око којих за сада сагласности нема; прва два су у вези непокретности изазваних установљењем нове правне професије (јавни бележници) и једног
које је у основи "старо" али актуелно због измењене судске праксе, реакције Уставног суда и једноставно "правичности суђења".
I Kонвалидација уговора о промету непокретности
који није закључен у прописаној форми
Увек актуелна тема у судској пракси. Апелациони судови за сада
нису постигли сагласност о овом спорном питању.
После измена и допуна Закона о промету непокретности ("Службени гласник РС" 93/2014, 121/2014 и 6/2015) и Закона о јавном бележништву ("Службени гласник РС" 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014,
93/2014, 121/2014, 6/2015 и 106/2015) и брисањем правила из члана 4. став
4. из ранијег Закона о промету непокретности (1987. година) који је предвиђао могућност конвалидације уговора коме недостаје потребна форма,
поново је актуелизовано питање: да ли се може оснажити уговор о промету непокретности (продаја, поклон, размена – најчешћи основ за упис пра-
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ва својине)2 који није закључен у прописаној форми (без овере од стране
јавног бележника) по општим правилима садржаним у члану 73.3 у вези
члана 70.4 ЗОО:
Мишљења су подељена.
По првом гледишту, конвалидација је могућа, и у њему се може препознати став заједничке седнице свих судова од 14. и 15. септембра 1983. године по коме "одредба члана 73. ЗОО о конвалидацији уговора коме недостаје форма примењује се и на уговор о промету непокретности за које је форма
прописана републичким односно покрајинским закоником уколико тим законима примена наведеног прописа није искључена". После брисања правила о
конвалидацији из републичког закона и његовог "ћутања" односно не постојања правила које би конвалидацију изричито искључио односно забранио,
уговор о промету непокретности који није закључен у прописаној форми, а
извршен је у целини или претежном делу може се конвалидирати по општим
правилима. Ти уговори се закључују превасходно у приватном интересу и
суд мора пружити заштиту савесној уговорној страни нарочито у ситуацији
када се закључују између сродника или лица између којих влада међусобно
поверење па несавесна уговорна страна (најчешће продавац) одбија да закључи писмени уговор и тиме спречава пренос права својине. Судском одлуком
се дефинитивно расправљају имовински односи и штити савесна уговорна
страна. Овера односно солеминизација је формалност јер је по форми врста
писмена, па како је сврха форме заштита приватних интереса и с обзиром да
нови Закон о промету непокретности није изричито забранио конвалидацију
то је она је могућа.
По другом становишту, коме се и сам приклањам, после промене
закона, конвалидација уговора о промету непокретности по општим правилима (ЗОО) није могућа због сврхе (циља) форме.
2

3

4

Да ли је уговор о деоби непокретности "промет"? По правилу није, јер суштински представља уређење односа између сувласника, а не промену својине (доминантан став који
постоји у судској пракси)
Уговор за чије се закључење захтева писмена форма сматра се пуноважним иако није
закључен у тој форми ако су уговорне стране извршиле, у целини или у претежном делу, обавезе које из њега настају, осим ако из циља због кога је форма прописана очигледно не произилази што друго.
Уговор који није закључен у прописаној форми нема правно дејство уколико из циља
прописа којим је одређена форма не произилази што друго.
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Наиме, као што је истакнуто законодавац је пооштрио форму закључења уговора о промету непокретности и овера уговора (солемнизација) од стране јавног бележника не може се уподобити овери коју су вршили судови. Исправа о солемнизацији сада има дејство јавне исправе (члан
93б Закона о јавном бележништву). Раније су судови оверавали потписе
уговорних страна, утврђујући њихов идентитет и не испитујући ништа
друго (дозвољеност и садржину уговора, способност уговарања). Супротно, улога нотара у овери (солемнизација) је појачана. Нотар има дужност
да утврђује не само идентитет уговорних страна већ и да упозори уговорнике да предмет уговора о промету представља објекат или посебан део
зграде за који није издата употребна дозвола или да је у току поступак легализације, па ако се уговорници противе уношењу упозорења јавни бележник одбија да преузме тражену службену радњу (члан 4а Закона о промету непокретности); ако јавни бележник утврди да је непокретност већ
раније отуђена, а продавац је исто лице он је такође дужан да о томе упозори уговорнике да унесу упозорење и ако се они противе уношењу упозорења такође одбија да предузме тражену службену радњу; он је дужан
да оверени препис уговора достави суду надлежном за вођење посебне
евиденције (члан 4в) и да достави другом органу надлежном за утврђивање и наплату јавних прихода (члан 4в став 2). Поред тога, јавни бележник
(истина исто као и раније судови) дужан је да код продаје пољопривредног земљишта има доказ о поштовању права прече куповине. Али, осим
тих радњи јавни бележник је дужан да сачини клаузулу о потврђивању
(што је услов за пуноважност правног посла) која по члану 93. Закона о
јавном бележништву садржи 13 обавезних елемената од којих су многи
техничког карактера али неки од њих директно утичу на настанак уговора, као што су: испитивање да ли странке имају правну и пословну способност и да ли су овлашћени да предузму правни посао као и да ли су
њихови заступници и пуномоћници на то овлашћени (члан 93д); најважнија је обавеза да објасни странкама смисао правног посла, да им укаже
на његове последице; да испита да ли је правни посао дозвољен односно
да ли је у супротности са принудним прописима и јавним поретком и добрим обичајима, па ако утврди да нису испуњени услови јавни бележник
решењем одбија да потврди исправу (члан 93ђ). Као што је истакнуто све
радње јавног бележника једној приватној исправи уговору дају дејство
јавне исправе.
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Из изложеног произилази, да је брисањем правила о конвалидацији и пооштрењем форме законодавац исказао став о нужности установљења реда у једној веома важној и значајној економско-правној области, поготову када се има у виду још увек несређено (у потпуности) стање евиденције у јавним регистрима непокретности. Овако строга форма (писмена редакција и пооштрена правила о овери) није малог значаја (теоретски
услов за конвалидацију). Она је предвиђена, не само ради заштите интереса уговорника (размислити, не пренаглити, имати исправу за укњижбу и
доказ да је закључен уговор) већ је строга форма установљена и ради заштите друштвених односно државних интереса (евиденција и упис у јавни
регистар омогућују заштиту трећих савесних лица, наплату пореза, поштовање права прече куповине, контролу промета добара, боље обезбеђење поверилаца у кредитним пословима, осујећење вишеструких промета
истом непокретношћу, лакшу реализацију (принудну) судских одлука у
извршним поступцима, издавање дозвола за градњу, смањење броја судских спорова, контролу миграционих процеса, итд. У аргументацији која
је и ранијих година ишла у прилог поштовања републичког закона, а не
примени члана 73. ЗОО указивало се да се код конвалидације као изузетка
може прескочити једна степеница а не две (Лепосава Карамарковић, Копаоничка школа, 1992. година).
У вези са изложеним (ако се прихвати став о немогућности конвалидације после измена законске регулативе о промету непокретности), поставља се питање (пошто уговор не производи правно дејство) има ли места примени правила о повраћају датог (реституцији) из члана 104. став 1.
ЗОО. Садашњи ЗОО предвиђа три опције у погледу правних последица
ништавости уговора (враћање датог, одбијање захтева несавесне стране и
предају користи из забрањеног посла општини које су начелно равноправне али у примени су претежно прве две, нарочито прва). У циљу успостављања правичних односа у друштвеном (правном) животу чини се да се
може применити правило које је већ егзистирало од 1968. године у судској пракси (заједничка седница свих судова од 18. и 19. јула 1968. године) по коме у изложеним ситуацијама "усмено закључени уговор о промету непокретности не може се реализовати судским путем. Кад је усмено
закључени уговор о промету непокретности извршен у целини или претежном делу не може се тражити повраћај у пређашње стање". Дакле, када
несавесна страна захтева утврђење ништавости уговора у том делу захтев
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ће бити усвојен, али ако захтева и повраћај датог тај захтев ће најчешће
бити одбијен (члан 104. став 2. ЗОО) и страна која је извршила уговор
(најчешће купац) чекаће истек рокова за одржај (редовни или ванредни)
па ће својину стећи оригинарним путем (члан 28. ЗОСПО)5. Тиме се постиже равнотежа између савесних и несавесних учесника у правним пословима (промету) којих ће свакако и у будућности бити.
Треће питање које се поставља у овој материји је: може ли се конвалидирати уговор који је закључен пре ступања на снагу последњег Закона о промету непокретности и Закона о јавном бележништву и пре подношења тужбе у ситуацији када су по ранијим прописима постојали услови
за конвалидацију из члана 4. став 4. Закона о промету непокретности (писмена редакција уговора и извршење у потпуности или претежном делу),
а спорови нису правноснажно окончани. Чини се да је одговор и у овом
случају негативан. У судској пракси постоји став изражен у одлукама Врховног суда Србије да се конвалидација врши према правилима односно
прописима која важе у моменту конвалидације, а не у тренутку закључења правног посла (пресуда ВКС 568/10 од 20.10.2010. године). Ближа аргументација за ово становиште налази се у образложеном ставу заједничке седнице раније Савезног суда и Врховног суда о временском важењу
закона у грађанској области по коме (укратко): на несвршене уговорне ситуације у току које се регулишу принудним прописима (прописи о солемнизацији су принудног карактера) примењује се нови закон (заједничка
седница свих судова – саветовање у Суботици 1996. година).
II Да ли закључени уговор о промету непокретности
може да буде основ (исправа) за упис права својине
ако има облик јавнобележничког записа
Стручна јавност је подељена.
Врховни касациони суд због подељености гласова још није заузео
став о овом питању, па се расправа показује као нужност. По усменим обавештењима добијеним од Републичког геодетског завода катастарске управе су
5

Значење "савесности" у облигационом и стварном праву није исто. У уговорним односима значи лојално и искрено поступање и вођење рачуна о интересима друге стране
(начело савесности и поштења – члан 12. ЗОО; у стварном заблуду о својини претходника (претпоставља се – члан 72. ЗОСПО)
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такође подељене и имају неједнаку праксу. Управни суд (због оптерећености) још није заузео став у конкретном предмету (који постоји).
По једном становишту које заступају неке катастарске управе, јавна
исправа закључена у форми јавнобележничког записа не може да буде основ
за упис права својине, ван случајева који су садржани у члану 82. Закона о
јавном бележништву (уговор о располагању непокретностима пословно неспособних лица; споразум о законском издржавању; уговор о хипотеци…);
члану 87. Закона о државном премеру и катастру по коме исправа о правном
послу поред општих услова да би била подобна за упис мора: бити сачињена
у писаној форми уз оверу потписа лица између којих се исправа сачињава,
као и на правилу из члана 93. Закона о јавном бележништву по коме се у облику јавнобележнички потврђене (соламнизоване) исправе закључују нарочито уговор о промету непокретности; уговор о хипотеци и заложна изјава
ако не садрже изричиту изјаву обавезног лица… и уговор којим се заснивају
стварне и личне службености. Закон о јавном бележништву је измењен (по
ранијем тексту све исправе су сачињаване у облику јавнобележничког записа) па се број случајева ван тачно одређених у члану 82. Закона о јавном бележништву не може ширити. Тој аргументацији у расправама које су вођене
у Врховном суду додаје се да је став о строгости, заснован на искључиво језичком тумачењу закона био присутан и раније (примена Закона о земљишним књигама) и да су последња законска решења резултат компромиса између две правосудне професије.
Супротно присталице другог мишљења (нотари, поједине геодетске управе, а и судије), коме се такође приклањам, сматрају да уговор о
промету непокретности закључен у форми јавнобележничког записа представља ваљану и подобну исправу за упис права својине. Такав став заснивају на правилу из члана 69. став 1. ЗОО "по коме се уговорне стране
могу споразумети да посебна форма буде услов пуноважности њиховог
уговора", у повезаности са начелом аутономије воље (члан 10. ЗОО), ставовима теорије и решењима из упоредног права по коме строжија форма
конзумира мање строжију форму.
У теорији постоји сагласност да у уговорном праву постоји слобода уговарања која подразумева и слободан извор форме у којој ће странке
исказати сагласност својих воља и да ограничење слободног избора форме мора да буде изричито прописано или уговорено (у нашем проблему
законских ограничења и забрана нема). Самим тим, странке имају потпу119
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ну слободу да форму учине захтевнијом и строжијом6. Још раније, пре доношења ЗОО (члан 69), проф Перовић у свој докторској дисертацији, између осталог, наводи: уговорна форма се може предвидети како за уговоре који су по закону неформални, тако и за уговоре који су по закону формални додајући законској форми испуњење неке друге форме7.
У упоредном праву присутно је становиште да оверавање потписа
може бити надомешћено сачињавањем нотарског записа (Параграф 129,
став 2. Немачког грађанског законика).
Изложеној аргументацији због садржине члана 69. ЗОО у вези
члана 10. ЗОО, треба додати да јавнобележнички запис има "предност" и
посебну погодност по уговорне стране јер може представљати извршну
исправу, ако садржи изричиту изјаву обавезаног лица о томе да се на
основу те исправе може ради остварења дуговане чинидбе по доспелости
обавезе непосредно спровести принудно извршење (члан 85). Странке
свакако могу имати интерес да спорове реше без тражења заштите пред
парничним судом принудно кроз извршни поступак. Управо овај последњи разлог може бити одлучујући за странке.
Ради избегавања нелојалне утакмице ("привлачење странака" због
добити односно награде) између две правосудне професије треба законом
правично уредити тај однос како би се смањила напетост у њиховим међусобним односима. Али то не може бити одлучујући разлог којим би се
јавнобележнички запис елиминисао као исправа за упис права својине.
III Застарелост потраживања накнаде нематеријалне штете
за душевне болове због умањења животне активности
члан 376. ЗОО (ПСТП)
Правило из члана 376. ЗОО је буквални препис члана 18. раније
важећег Закона о застарелости потраживања (осим дужине објективног
рока застарелости).
У ранијој пракси све до 2009. године постојала је сагласност у погледу тумачења и примене овог правила. Од тада пракса почиње да се ме6
7

Проф Марија Караникић Мирић, Правни факултет, БГД, "Уговорна форма о отуђењу
непокретности", стр. 319
др Слободан Перовић, Формални уговори у грађанском праву, научна књига 1964. година, стр. 82
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ња појединачним одлукама и са том измењеном праксом наставило се и
касније. Поништај појединих одлука редовних одлука од стране Уставног
суда је разлог за поново оживљавање ове теме. Чини се да је садашње измењено становиште по коме се настанак штете (значајно за примену
објективног рока застарелости) изједначава са штетним догађајем, потпуно погрешно и да га треба преиспитати (изменити).
Пођимо редом. Из бројних судских одлука у периоду важења Закона о застарелости потраживања и стручних коментара видимо да су "сазнање за штету и настанак штете" комплексни проблеми, који су оправдано
били интересантни за теорију, а и судску праксу. Пустимо коментатора да
сам о томе говори: "често се штета појави краће или дуже време након
штетног удеса као последица стања оштећења имовине или повређеног тела. Нарочито се догађа да повреде тела узрокују привремене или трајне
штетне последице по здравље, радну способност или изглед повређене особе… Код повреде тела штета се може манифестовати у разним самосталним видовима као: трошкови лечења, изгубљена зарада и други евентуални
издаци због привремене, делимичне или потпуне радне неспособности,
претрпљене физичке и душевне болести и евентуално нагрђење тела… ови
видови штете настају и појављују се по правилу у разно време после штетног догађаја. Тако трошкови лечења настају кад је лечење завршено, изгубљена зарада због привремене радне неспособности кад је повређени постао способан за рад, штета због нагрђења тела кад су односне повреде на
телу добиле дефинитивни облик, сатисфакција за претрпљене душевне болове, кад су они престали односно кад је утврђено да ће се појављивати као
трајна последица повреде тела… објективни застарни рок почиње тећи тек
када је штета настала, а не од штетног догађаја"8(подвукао П.Т). На устаљеној и богатој пракси која је у коментару наведена на више страница наставило се све до отприлике 2009. године. Цитирајмо неке од њих:
-"објективни рок застарелости потраживања накнаде штете почиње тећи од настанка штете, с тим што се то време не мора поклапати са
временом причињене штетне радње односно штетног догађаја" (Билтен
број 2/03 Рев 1025/01 од 14.11.2001. године);

8

др Фрањо Станковић, "Застара потраживања, Коментар Закона о застарелости потраживања, Информер, Загреб 1969. година", стр. 70
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-"застарелост потраживања накнаде појединих видова нематеријалне штете… за душевне болове због умањења животне активности почиње да тече од завршетка лечења и сазнања за трајно умањење или погоршање здравственог стања од дана сазнања за нову тежу последицу"
(Билтен број 4/05, решење 1427/05 од 26.05.2005. године);
-"када је услед професионалне болести дошло до оштећења здравља и умањења животне активности почетак рока застарелости не везује
се за моменат констатације штете већ завршетак лечења" (Билтен број
3/06, Рев II 257/06 од 06.04.2006. године).
Заокрет настаје у каснијим одлукама. Тако се у последњој одлуци
Рев 1241/2012 каже: "У конкретном случају за тужиоца је штета настала у
току трајања ратног дејства од 24.3. до 23.6.1999. године што је дијагностификовано 15.8.2000. године (тада је утврђено постојање стресног поремећаја хроничног тока), па без обзира што је дијагноза ПСТП9 постављена
13.06.2007. године то је тужбени захтев правилно одбијен због истека
објективног застарног рока".
Из изложеног очигледно је да се последњом праксом врши (од 2009.
године) изједначавање штетне радње и штете. Та два појма нису синоними и
представљају два одвојена услова грађанске одговорности за штету (остала
три су деликтна способност, узрочна веза и основ одговорности).
Штетна радња представља људску радњу (нерадњу) или догађај који некада може одмах да проузрокује штету (судар моторних возила – мате9

Дијагноза ПСТП углавном се заснива на осам критеријума. Дефинише се као поремећај
за разлику од акутне реакције на стрес, продужени одговор на стресни догађај, односно
катастрофу толиког интензитета да готово код сваког може изазвати емоционални дистрес. Јавља се углавном у периоду од шест до 18 месеци након трауматског догађаја. За
разлику од нормалног стресног одговора који се јавља код свих људи који су присуствовали великој несрећи ПСТП може уколико се не третира постати трајан, усложити се са
пратећим симптомима и прерасти у посттрауматски поремећај личности и из тог разлога је веома важно препознати на време и предузети адекватни третман особама погођеним ПСТП (психијатријске теме - интернет)... Дешава се да се симптоми ПСТП јављали
са закашњењима од неколико месеци или више година. У таквим случајевима због неблаговременог и неадекватног лечења у дужем временском периоду клиничка слика поприма тежи облик са тако ретком појавом самоубиства у покушају и разним формама
психосоматске болести. Најчешћи примери стресних догађаја су: претња смрћу, због
појаве грађанских сукоба, ратних дејстава, природне катастрофе, мобинг, насиље у породици, боравак у затвору, логор, силовање, тероризам итд. (ПСТП-Википедија)
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ријална штета), али као што је истакнуто код неких видова нематеријалне
штете та два момента се не морају поклопити. Нематеријална штета је по
дефиницији наношење другом физичких или душевних болова и страха
(члан 155. ЗОО) и представља превасходно правни појам. Ако би настанак
штете везивали за чињенице штетног догађаја што је присутно у последњим судским одлукама дошли би у ситуацију да многи оштећени не би
остварили право на накнаду јер би због краткоће објективног застарног рока и прикривених узрока, приговор застарелости био усвојен и тужбени
захтев би правноснажно били одбијени. Трауматични догађај (стрес због
призора погибија, рањавања, унакажења, мобинга, насиља у породици, силовања, тортуре, итд.) су штетне радње. У том моменту оштећени може,
али не мора да претрпи никакву штету. То трауматично искуство у каснијим годинама (некада и после више година) може проузроковати прво лакше душевно или физичко обољење за које се не захтева накнада штете, а
касније теже (често прво депресија) које прерасте у ПСТП. Тек од поузданог откривања (не првог симптома, и по правилу прве дијагнозе постојања
стресног стања) почиње да тече објективни рок за штету. Зато је то превасходно медицинско, а не правно питање и за његово разрешење потребно је
знање којим суд по правилу не располаже. Због тога се тај моменат најчешће нарочито код душевних болести и стања која могу бити прикривена и
јавити се знатно касније од штетног догађаја нужна "помоћ" вештака медицинске струке или евентуално тима вештака.
Из свега изложеног произилази да изједначавање трауматског
(штетног) догађаја са штетом као последицом штетне радње представља
погрешну примену материјалног права, а измена праксе повреду члана 6.
ЕКЉП и чл. 32. и 36. Устава РС (неправично суђење), што само по себи
угрожава правну сигурност.
У више својих одлука Уставни суд констатује неједнаку праксу
редовних судова у овој материји. Тако у предмету Уж 6932/2012 од 19.
фебруара 2015. године, усваја уставну жалбу и утврђује да је повређено
право на једнаку заштиту. У другом предмету Уставни суд поништава
пресуду апелационог суда и налаже поновно одлучивање по жалби и истиче "у ситуацији када настанак будуће штете у виду погоршања здравственог стања није утврђено у првој (претходно окончаној парници) односно када подносилац није ни могао да потражује ту нематеријалну штету,
Уставни суд сматра да је произвољан став другостепеног суда да је у кон123
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кретном случају потраживање накнаде нематеријалне штете застарело de
facto пре него што је конкретна – нова штета и настала" (Уж 2818//2013 од
17. марта 2016. године).
Из изложених разлога, залажем се за измену садашње постојеће
праксе која изједначава штетну радњу са последицом (штетом).
Закључак
Без парафразирања главних делова реферата изложимо преглед
евентуалних сентенци.
I
1. После брисања правила о конвалидацији уговора коме недостаје
форма из Закона о промету непокретности, због пооштрене сврхе форме
судска конвалидација није могућа на основу члана 73. ЗОО, без обзира
што је у моменту поднете тужбе била дозвољена.
2. Такав уговор (повреда форме) не производи правно дејство, али
ће суд одбити захтев несавесне стране за враћање датог:
II
1. Строжија форма конзумира мање строгу, па ако је за пуноважност одређеног правног посла (уговора) предвиђена форма нотарске овере исправа, посао ће бити пуноважан и када је закључен у облику јавнобележничког записа.
2. Такав уговор представља ваљану исправу за упис права својине
у јавном регистру.
III
1. Објективни рок застарелости потраживања по члану 376. став 2.
ЗОО почиње да тече од дана када је штета настала, а не од дана штетног
догађаја.
2. Настанак штете је фактичко питање које треба утврдити у сваком конкретном случају.
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Весна Субић
судија Апелационог суда у Београду

БАНКАРСКИ УГОВОР О ДИНАРСКОМ КРЕДИТУ
СА ВАЛУТНОМ КЛАУЗУЛОМ
ПУНОВАЖНОСТ И РАСКИД
- приказ судске праксе Увод
У периоду од 2002. године, а нарочито од 2004. године па надаље,
пословне банке у Србији почеле су са одобравањем уговора о динарским
кредитима са валутном клаузулом, углавном ради куповине непокретности-станова, али су и правна лица закључивала овакве уговоре, задужујући се код пословних банака средствима која су им била потребна за обављање њихове привредне делатности. Уговори су закључивани на дужи
временски период отплате (10 и више година), средства су одобравана у
девизама, али су исплаћивана корисницима кредита у динарској противвредности, углавном по куповном (најнижем) курсу пословних банака.
Обавеза корисника кредита је била да месечне ануитете, који су одређивани такође у девизама, плаћа у динарској противвредности по курсу пословних банака (углавном по продајном- највишем или средњем курсу) на
дан исплате, с тим што разлика између куповног и продајног курса износи
2% - 2,5% на штету корисника кредита. Камата на ове кредите уговорена
је тако што банка обрачунава камату по променљивој каматној стопи, која
у моменту закључења уговора износи одређени проценат на годишњем
нивоу, а која се састоји од тромесечне, односно шестомесечне вредности
либора за CHF, односно еурибора за EUR, плус одређени проценат, који у
суштини представља маржу банке, с тим што се камата може мењати без
закључења посебних анекса уговора до коначног измирења свих обавеза
корисника кредита, у складу са одлуком о промени висине или начину обрачуна каматних стопа, а према пословној политици банака.
У току отплате ових кредита, а због раста вредности девиза у односу
на динар, али и због раста вредности CHF у односу на евро, дошло је до промене у висини месечне рате коју корисници кредита треба да плаћају, и то та125
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ко што су месечне рате, које су обрачунаване у динарској противвредности
на дан исплате, порасле и за 100% у односу на висину месечне рате у време
закључења уговора. Због тога су корисници кредита почели да предузимају
разне мере у циљу решења овог проблема, па су почели да се обраћају и судовима са тужбеним захтевима за поништај уговора, за раскид уговора, али и
за поништај само уговорне одредбе о камати-променљивој каматној стопи, с
обзиром да су банке, користећи своја овлашћења из уговора, вршиле измену
каматне стопе на више, правдајући се скоком вредности либора, односно
еурибора и изменама услова на банкарском тржишту. Такође, тужбени захтеви се односе и на враћање разлике између износа који су тужиоци плаћали
банкама у виду месечних рата у отплати кредита и износа који су требало да
плаћају да банке нису повећавале каматну стопу користећи се правом из одредби уговора о променљивој каматној стопи.
Имајући у виду да пословне банке своја седишта имају у Београду,
овакви тужбени захтеви су поднети основним судовима и Вишем суду у
Београду, с обзиром на правила о стварној и месној надлежности из члана
28, члана 38. и члана 40. став 2. Закона о парничном поступку и члана 23.
став 1. тачка 7. Закона о уређењу судова, а с тим у вези о жалбама против
пресуда решавају Виши суд у Београду и Апелациони суд у Београду.
Судска пракса првостепених судова који поступају и одлучују о поменутим тужбеним захтевима, као и другостепених судова, уједначена је у
погледу разлога за утврђење ништавости уговора и у погледу разлога за утврђење ништавости уговорне одредбе о променљивој каматној стопи. Тужбени
захтеви за утврђење ништавости уговора се одбијају, а за утврђење ништавости уговорне одредбе о променљивој каматној стопи се усвајају, те се утврђује да су апсолутно ништаве одредбе уговора о кредитима у делу који се односи на променљиву каматну стопу по пословној политици банке. Уколико тужиоци траже и враћање више исплаћених средстава због промене каматне
стопе, у поступцима се изводи доказ вештачењем од стране вештака економско-финансијске струке који утврђују висину разлике, те судови обавезују
банке да тужиоцима врате та средства. Међутим, различите су одлуке судова
о томе да ли враћање више исплаћеног банке треба да изврше у динарима
или девизама у динарској противвредности, а у вези са тим разликују се и одлуке о камати коју банке треба да плате. У погледу раскида уговора због измењених околности, такође постоје различити ставови првостепених и дру126
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гостепених судова о томе да ли су испуњени услови прописани чланом 133.
Закона о облигационим односима.
Ништавост уговора
Судови сматрају да су спорни уговори о кредитима закључени у законом прописаној форми, да садрже све што је прописано законом, у смислу члана 1065. и члана 1066. Закона о облигационим односима и да нема
места примени члана 103. Закона о облигационим односима, због чега се
тужбени захтеви за утврђење ништавости уговора у целини, одбијају.
Према ставу судова ништаве су одредбе ових уговора о променљивој каматној стопи у складу са пословном политиком банке, због чега
се усвајају такви тужбени захтеви. Разлози за овакве одлуке судова су у
примени основних начела облигационих односа садржаних у Закону о
облигационим односима, и то начела равноправности страна, начела савесности и поштења, начела једнаке вредности давања и начела примене добрих пословних обичаја. Поред тога, судови примењују и члан 46. и члан
47. Закона о облигационим односима (којима је прописано какав мора бити предмет обавезе, а пре свега да уговорена обавеза мора бити могућа,
допуштена и одређена, односно одредива, те да је када је предмет обавезе
немогућ, недопуштен, неодређен или неодредив, уговор ништав), али и
члан 105. Закона о облигационим односима, којим је прописано да ништавост неке одредбе уговора не повлачи ништавост и самог уговора, ако он
може опстати без ништаве одредбе, иако она није била ни услов уговора
ни одлучујућа побуда због које је уговор закључен, али да ће уговор остати на снази чак и ако је ништава одредба била услов или одлучујућа побуда уговора у случају када је ништавост установљена управо да би уговор
био ослобођен те одредбе и важио без ње.
Аргументи за изложене разлоге су дати у образложењима пресуда
Апелационог суда у Београду, а које су експедоване из суда, и то:
"Нарушавање начела еквивалентности у престацијама уговорних
страна, како то прописује одредба члана 15. ЗОО, повлачи правне последице, те су у зависности од тежине повреде, предвиђени одговарајући инструменти за успостављање поремећене уговорне равнотеже у виду реституције, ревизије, поништаја или раскида нееквивалентног уговорног односа. Само начело једнаке вредности давања има карактер правне претпо127
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ставке, која може бити оборива уколико заинтересовано лице то докаже".
(пресуда Апелационог суда у Београду Гж. 2336/14 од 22.7.2015. године).
"Уговорена варијабилна каматна стопа зависи од промена одређених фактора, као што су референтна каматна стопа, у конкретном случају
либор, услед чега се висина каматне стопе код ових кредита може мењати
и која представља један део варијабилне каматне стопе, чија промена може утицати на промену висине укупне каматне стопе, а са друге стране је
маржа-фиксни део камате, који је у конкретном случају одређен на 2% на
годишњем нивоу, и који као такав остаје непроменљив за све време трајања периода отплате кредита, и то само као део камате. Либор, као варијабилни део каматне стопе, представља дневну референтну каматну стопу
по којој банке једна другој нуде новац за позајмљивање на лондонском
међубанкарском тржишту и на тај начин свакодневно ствара промене на
међународном тржишту. Камата је цена која се плаћа за коришћење средстава банке и уколико је изражена у процентима, реч је о каматној стопи.
Висина каматне стопе зависи од врсте кредита, рока на који се средства
уступају, средстава обезбеђења наплате потраживања, услова на тржишту,
конкуренције, стопе инфлације, кредитног рејтинга земље. Поступање
банке на тај начин да се мења фиксни део каматне стопе, тако што је у
складу са пословном политиком банке фиксни део каматне стопе повећан
и такво понашање подведе управо под члан 2. став 3. алинеје 3. предметног уговора, не може представљати непредвиђену околност која ће утицати на промену висине каматне стопе од стране банке. Због тога је овакво
поступање банке, приликом промене висине каматне стопе у одобреном
стамбеном кредиту супротно ономе што је уговорено и што једна страна
уговора очекује, чиме је доведена у неравноправан положај у односу на
другу уговорну страну. Такво понашање се не може правдати пословном
политиком банке и пословањем насталим услед промене варијабилног дела каматне стопе-либора. Такође, променљива каматна стопа је каматна
стопа чија висина зависи од уговорених променљивих елемената, с тим
што променљиви елементи могу бити само они који се званично објављују (референтна каматна стопа, индекс потрошачких цена и др). Природа
тих елемената мора бити таква да на њих не може утицати једнострана воља ниједне од уговорних страна. С тога, овлашћење банке да висину каматне стопе мења у складу са актима своје пословне политике чини обавезу тужиље неодредивом, сходно одредби члана 46. ЗОО". (пресуда Апелационог суда у Београду Гж. 650/2015 од 1.4.2015. године).
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"Банкарски кредити могу бити уговорени са фиксном или променљивом каматном стопом. Кредит са фиксном каматном стопом је кредит који се
отплаћује по каматној стопи која је одређена у моменту закључења уговора и
која остаје иста у периоду отплате кредита, а кредит са променљивом каматном стопом је кредит који се отплаћује по каматној стопи која зависи од промена одређених променљивих фактора. Променљивост каматне стопе мора
бити јасно дефинисана уговором о кредиту, односно променљиви елементи
морају бити такви да на њих не може утицати једнострана воља ниједне од
уговорних страна, односно уговорним странама не сме се омогућити једнострано повећање каматне стопе, јер би у супротном дошло до повреде основних начела облигационих односа, и то: начела равноправности уговорних
страна и забране повреде добрих пословних обичаја, сагласно одредбама члана 10. ЗОО (стране у облигационим односима су слободне у границама принудних прописа, јавног поретка и добрих обичаја, да своје односе уреде по
својој вољи), члана 21. став 1. ЗОО (учесници у облигационим односима дужни су да у правном промету поступају у складу са добрим пословним обичајима), те члана 11. ЗОО (стране у облигационом односу су равноправне),
као и начела савесности и поштења, сагласно одредбама члана 12. истог Закона (у заснивању облигационих односа и остваривању права и обавеза из
тих односа стране су дужне да се придржавају начела савесности и поштења). Имајући у виду садржину члана 2. став 2. алинеје 6. уговора закљученог
између парничних странака, према којем овде тужена банка задржава право
да за време важења предметног уговора, без закључења посебног анекса, мења висину уговорне камате у складу са актима пословне политике банке које
регулишу висину и начин обрачуна камате, наведене одредбе предметног
уговора омогућавају једнострану измену каматне стопе супротно начелу равноправности уговорних страна у заснивању облигационо-правног односа у
вези закљученог уговора о кредиту, мимо сагласности воља парничних странака (о промени каматне стопе, тужилац као корисник кредита се само обавештава), те је наведеним уговорним одредбама дошло до повреде начела равноправности уговорних страна и повреде добрих пословних обичаја". (пресуда Апелационог суда у Београду Гж. 560/15 од 10.6.2015. године).
"Пословном политиком банке била је пружена могућност туженој да
фиксни део камате (маржу банке), која је морала бити одређена на годишњем
нивоу и као таква остаје непроменљива за све време трајања периода отплате
кредита, евентуално мења и усклађује камату на начин на који она сматра да
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је неопходно у датом тренутку. Таквим поступањем банке, приликом промене висине каматне стопе у одобреном стамбеном кредиту, супротно ономе
што је уговорено и што једна страна уговора очекује, доводи се у неравноправан полажај тужилац у односу на другу уговорну страну. Такво поступање се не може правдати пословном политиком банке и пословањем насталим
услед промене варијабилног дела каматне стопе-либора, пошто се каматна
стопа може мењати само у оном делу који прати кретање либора". (пресуда
Апелационог суда у Београду Гж.5432/14 од 3.6.2015. године).
Враћање више плаћеног износа
У случају поништаја уговорне одредбе о променљивој каматној
стопи корисници кредита – тужиоци, траже и да им банка врати оно што
је стекла без основа, у виду разлике између онога што су корисници кредита плаћали уплатом месечних ануитета и онога што је требало да плате,
позивајући се на члан 210. Закона о облигационим односима, јер је отпао
правни основ по коме су они плаћали банци рату кредита у већем износу
него што је требало. На предлог тужилаца првостепени судови изводе доказ вештачењем од стране вештака економско-финансијске струке и на
основу тог налаза тужиоци коначно опредељују своје тужбене захтеве на
различите начине, и то тако што траже:
1) да се банка обавеже да исплати појединачне месечне износе
утврђене налазом и мишљењем вештака у динарској противвредности девиза, са припадајућом каматом почев од дана уплате тог износа банци, до
коначне исплате;
2) да се банка обавеже да исплати појединачне месечне износе,
али у динарима, са законском затезном каматом почев од дана уплате сваког појединачног месечног износа до коначне исплате;
3) да се банка обавеже да исплати укупан износ разлике за одређени временски период у динарској противвредности девизног износа са
припадајућом каматом почев од подношења тужбе или износ у динарима
са законском затезном каматом почев од дана подношења тужбе.
У погледу досуђивања ове разлике ставови судова су неуједначени. У појединим пресудама се изражава став да је утврђењем ништавости
спорне одредбе уговора тужена у обавези да тужиоцу, на основу члана
104, а у вези члана 210. Закона о облигационим односима, врати оно што
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је стекла без основа. Применом те одредбе, банка је дужна да врати разлику између уговорене и поручене марже, која према допунском налазу вештака (период од 31.05.2008. године до 01.01.2012. године) износи одређени укупан износ швајцарских франака, па судови усвајају тужбени захтев за укупан износ швајцарских франака у динарској противвредности са
домицилном каматом, такође обрачунатој у динарској противвредности, а
од дана доспелости сваког појединачног месечног износа до исплате, примењујући одредбу члана 214. и члана 395. Закона о облигационим односима, у вези члана 104. и члана 105. истог Закона.
Поједини судови сматрају да банка треба да врати појединачне месечне износе у динарима са законском затезном каматом почев од дана уплате сваког појединачног месечног измоса до дана исплате (период 02.11.2008.
године до 02.10.2013. године), са образложењем да тужиоци имају право на
затезну законску камату почев од дана стицања, јер је тужена несавесна, пошто је као финансијски стручно доминантна уговорна страна тужиоцима наметнула уговор какав њој највише одговора, а коме су тужиоци, као корисници кредита, приступили давањем сагласности на уговорене одредбе, које је
банка унапред и једнострано уредила на апстрактан начин, без преговора са
тужиоцима, као и без могућности да они утичу на садржај одредби уговора.
Постоји и став судова да банка треба да тужиљи плати укупно
опредељени износ у швајцарским францима са домицилном каматом од
дана подношења тужбе до исплате, све у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, док се одбија тужбени захтев којим се тражи да се обавеже тужена банка да плати динарску противвредност појединачних месечних износа швајцарских франака
са законском затезном каматом почев од дана уплате до исплате (период
02.10.2007. године до 01.12.2011. године), са образложењем да тужиља
има право на камату од дана подношења тужбе, а не од уплате сваке рате
кредита, и то не на законску затезну камату, већ домицилну камату, у
смислу члана 214. и члана 395. Закона о облигационим односима.
Сличан је став судова у појединим пресудама да се конкретном
случају ради о институту стицања без основа, те применом одредбе члана
214. Закона о облигационим односима тужиоцима камата припада од дана
подношења тужбе. Такође, тужиоци не могу тражити појединачно досуђене износе у динарима, код чињенице да је уговорна обавеза гласила у
швајцарским францима, а како је одредбом члана 395. Закона о облигаци131
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оним односима прописано да ако новчана обавеза гласи на плаћање у некој страној валути или злату, њено испуњење се може захтевати у домаћем новцу према курсу који важи у тренутку испуњења обавезе, због чега
тужбени захтев мора бити постављен у швајцарским францима, са припадајућом домицилном каматом од дана подношења тужбе суду (на обједињен износ обавезе, а не на појединачно досуђене износе у динарима).
Апелациони суд у Београду за сада није расправљао о изложеним
различитим ставовима нижестепених судова, али ће то бити учињено на
седници Грађанског одељења која ће бити одржана у току септембра
2016. године.
Раскид уговора
У погледу спорног правног питања у вези раскида уговора о кредитима индексираним у швајцарским францима, односно еврима, због промењених околности, Апелациони суд у Београду је расправљао на III седници Грађанског одељења која је одржана 14.3.2016. године. Повод за расправу о овом
спорном правном питању била је одлука Гж.598/16 од 3.2.2016. године, којом
је одлучивано о жалби тужилаца изјављеној против првостепене пресуде, а
због значаја спорног правног питања и очекиваног већег броја истоврсних
предмета. Првостепеном пресудом је одбијен, као неоснован, тужбени захтев
којим су тужиоци тражили да се раскину уговори о стамбеним кредитима који су закључили са туженом банком, а разлог за овакве тужбене захтеве је
био нагли скок швајцарског франка у односу на динар, који према тврдњи тужилаца представља битно промењену околност, услед чега би требало раскинути спорне уговоре о кредитима. Првостепени суд је оценио да је неоснован
тужбени захтев тужилаца којим су тражили раскид уговора, с обзиром да нагли скок вредности швајцарског франка у односу на динар не представља
битну промењену околност услед чега би требало раскинути спорне уговоре
о кредиту, јер за то нису испуњени услови из члана 133. Закона о облигационим односима. Према оцени Апелационог суда у Београду овакав став првостепеног суда се за сада не може прихватити, јер су у побијаној пресуди изостали разлози о битним чињеницама, због чега је захваћена битном повредом
одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. тачка 12. Закона о парничном поступку, а због погрешне примене материјалног права, чињенично стање није потпуно утврђено.
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"Одредбом члана 133. Закона о облигационим односима, прописано
је да уколико после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране или уколико се због њих не може остварити
сврха уговора у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично
одржати такав уговор на снази, страна којој је отежано испуњење обавезе,
односно страна која због промењених околности не може да оствари сврху
уговора може захтевати да се уговор раскине (став 1). Раскид уговора се не
може захтевати уколико је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је
могла избећи или савладати (став 2), док је ставом 4. истог члана прописано
да се уговор неће раскинути уколико друга страна понуди или пристане да се
одговарајући услови уговора правично измене. Одредбом члана 135. цитираног закона прописано је да се при одлучивању о раскиду уговора, односно о
његовој измени суд руководи начелима поштеног промета, водећи рачуна нарочито о циљу уговора, о нормалом ризику код уговора односне врсте, општем интересу, али и о интересима обеју страна. Одредба члана 15. цитираног закона прописује начело једнаке вредности давања, што подразумева да
се у заснивању двостраних уговора полази од једнаких вредности престација
обеју странака, те да нарушавање овог начела повлачи правне последице које, између осталог, воде и раскиду уговора, док одредба члана 18. наведеног
Закона прописује понашање у извршавању обавеза и остваривању права.
Уговор о кредиту, као двострани правни посао, ствара права и обавезе,
како за банку, као даваоца кредита, тако и за физичко или правно лице, као корисника кредита. Обавеза банке, према члану 1065. ЗОО, је да кориснику кредита стави на располагање одређени новчани износ на одређено или неодређено време и за одређену намену или без утврђене намене, док је обавеза корисника кредита да банци након протека одређеног рока врати добијену новчану
суму уз плаћање уговорене камате. Околности које наступе након закључења,
а пре испуњења наведеног уговора, независно од воље уговорних страна, које
су по било коју уговорну страну тешке предвидиве, а знатно отежавају испуњење уговорне обавезе или доводе у питање његову сврху и чије се дејство није могло избећи или отклонити, представљају основ за тражење раскида уговора, у смислу одредбе члана 133. став 1. наведеног закона.
Тужиоци су у тужби и у поступку пред првостепеним судом тврдили
да је након закључења спорних уговора дошло до енормног и неочекиваног
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скока вредности CHF у односу на динар, а коју околност у време закључења
предметних уговора, нису могли предвидети, те да им је као последица у овако енормној разлици вредности швајцарског франка у односу на динар отежано испуњење уговорне обавезе, полазећи од договорене валутне клаузуле
која подразумева да се ануитети рата добијеног кредита враћају у динарима у
утврђеном месечном износу швајцарског франка, чиме им је отежано испуњење, будући да је њихова уговорна обавеза враћања кредита вишеструко
увећана, а због које чињенице је уговор изгубио циљ и сврху, пошто су предметни кредити узети као стамбени, те и да поред вишегодишњег враћања
кредита, отплаћени износ узетог кредита због наведене чињенице је занемарљив, на коју околност су предложили вештачење од стране вештака финансијске струке. Одбијањем предлога тужилаца да се изведе доказ вештачењем
од стране вештака одговарајуће струке, суд је своју одлуку засновао на паушалним закључцима да нагли скок вредности швајцарског франка не представља битно промењену околност услед чега би, у смислу одредбе члана
133. став 1. ЗОО, требало раскинути спорне уговоре о стамбеном кредиту,
иако је предложени доказ био управо адекватно доказно средство за утврђење битне чињенице у којој је мери дошло до повећања вредности валуте
швајцарског франка у односу на динар и у којој је мери та промена утицала
на отежано испуњење обавезе тужилаца, па је одбијањем наведеног доказног
предлога првостепени суд онемогућио тужиоце да докажу своје тврдње о немогућности испуњења уговорне обавезе.
Код уговора о кредиту, основ обавезивања за банку је да оствари
приход од уговорене камате и провизије за закључени уговор, а због чињенице што је пласирала новац, а за корисника кредита је да прибави новчана
средства ради реализације неке своје потребе, у овом случају куповине станова, будући да се ради о стамбеним кредитима. Ради остварења те сврхе корисник пристаје да поред враћања примљене главнице, у истом броју новчаних јединица које је примио, исплати увећану главницу (применом валутне
клаузуле), а ради реалног очувања једнаке вредности узајамних давања. Међутим, када због поремећаја на финансијском тржишту примена уговорене
валутне клаузуле доведе до тога да се наруши начело једнаког узајамног давања из члана 15. ЗОО, тада уговор за једну уговорну страну губи сврху, јер
терет преузете обавезе постаје немогућ у тој мери да странка такав уговор не
би закључила да је могла предвидети шта ће се догодити. Основ за раскид таквог уговора настаје након закључења уговора и то представља разлог да
странка која није у могућности да такав уговор извршава тражи његов рас134
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кид, због чега се утицај промењених околности не може искључити позивањем на одредбу члана 18. ЗОО, јер прописани степен пажње у заснивању
права и обавеза подразумева и односи се на уобичајени ризик који странке
преузимају у пословном промету.
Због тога је првостепени суд управо вештачењем, а не полазећи од
општепознатих околности о наглом скоку вредности швајцарског франка,
био дужан да у складу са предлогом тужилаца утврди да ли је у периоду
од закључења уговора па до дана подношења тужбе у овој правној ствари
дошло до раста вредности швајцарског франка у тој мери да су уговори за
тужиоца изгубили основ, па да тек онда цени евентуално предвидивост
тих околности, као и да ли је дејство тих околности након њиховог наступања могло бити избегнуто или отклоњено, односно у којој мери је наведена промена курса утицала на могућност испуњења обавезе тужилаца и
оцену правичности да се такав уговор одржи на снази".
Сличан став о разлозима за раскид спорних уговора због измењених околности заузет је и у решењу Привредног апелационог суда
Пж.924/15 од 27.8.2015. године.
Закључак
Одлуке судова који одлучују о тужбеним захтевима за утврђење ништавости целих уговора о кредитима са валутном клаузулом који су закључени између пословних банака, као давалаца кредита и физичких или правних
лица, као корисника кредита или само уговорних одредби о променљивој каматној стопи по пословној политици банке и последицама ништавости, али и о
тужбеним захтевима за раскид ових уговора због измењених околности, значајне су не само за уговорне стране, већ и за судове, јер судска пракса треба да
буде уједначена како би пружила правну сигурност, не само странкама у поступку, већ и свим лицима која су заинтересована за решавање овог проблема.
У погледу утврђења ништавости ових уговора у целини, судска пракса је уједначена, и то тако што судови сматрају да су пуноважни уговори о
динарским кредитима са валутном клаузулом, који су закључени између пословних банака, као давалаца кредита и физичких или правних лица, као корисника кредита, јер испуњавају услове прописане Законом о
облигационим односима у погледу форме и садржине уговора.
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Такође, уједначена је судска пракса у погледу утврђења ништавости уговорне одредбе о променљивој каматној стопи у складу са пословном политиком банке, и то тако што судови сматрају да су ништаве одредбе ових уговора о променљивој каматној стопи у складу са пословном политиком банке, јер су супротне основним начелима облигационих односа, и то начелу равноправности страна, начелу савесности и
поштења, начелу једнаке вредности давања и начелу примене добрих
пословних обичаја, а овлашћење банке да висину каматне стопе мења
у складу са актима своје пословне политике, чини обавезу корисника
кредита неодређеном, али и неодредивом.
Последица поништаја уговорне одредбе о променљивој каматној стопи је да су банке дужне да корисницима кредита врате разлику
између онога што су корисници кредита плаћали уплатом месечних
ануитета и онога што је требало да плате, јер је отпао правни основ
по коме су корисници кредита плаћали банци рату кредита у већем
износу него што је требало, а у смислу члана 210. Закона о облигационим односима, о чему су ставови судова уједначени.
Постоји разлика у одлукама судова у погледу валуте у којој банка треба да изврши враћање (динари или девизе у динарској противвредности на дан исплате), као и у погледу камате на ове износе (да ли тужиоци имају право на камату на сваки појединачни месечни износ који су више плаћали банкама од дана уплате тог износа до коначне исплате или на
камату од дана подношења тужбе).
У вези тужбених захтева за раскид спорних уговора за сада се разликују ставови првостепених и Апелационог суда у Београду због тога што
првостепени судови сматрају да нема разлога за раскид ових уговора због измењених околности, а Апелациони суд у Београду је изразио став да треба,
извођењем доказа вештачењем од стране вештака економско финансијске
струке, поуздано утврдити да ли су због енормног скока девиза у односу на
динар, од дана закључења уговора па до подношења тужбе, уговори за тужиоце изгубили основ, да ли су тужиоци – корисници кредита могли да у време
закључења уговора предвиде да ће доћи до енормног скока вредности швајцарског франка у односу на динар и да ли је дејство тих околности након њиховог наступања могло бити избегнуто или отклоњено, те да ли је таква промена курса утицала на могућност испуњења обавеза корисника кредита и
оцену правичности да се такав уговор одржи на снази.
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Ацо Вучићевић
судија Апелационог суда у Крагујевцу

ПАСИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
У ПАРНИЦИ ПО ТУЖБИ РАНИЈИХ ВЛАСНИКА
КОЈОМ ЗАХТЕВАЈУ НАКНАДУ ЗА ЗЕМЉИШТЕ
КОЈЕ ЈЕ ФАКТИЧКИ ЕКСПРОПРИСАНО И ПОСТАЛО
ДОБРО У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ – ЈАВНА СВОЈИНА
Одредбама члана 58. ст. 1. до 3. Устава је утврђено да се јемчи
мирно уживање својине и других имовинских права стечених на основу
закона, да право својине може бити одузето или ограничено само у јавном
интересу, утврђеног на основу закона уз накнаду која не може бити нижа
од тржишне и да се законом може ограничити начин коришћења имовине.
Законом о експропријацији ("Службени гласник РС" 53/05 и 20/09 и "Службени лист СРЈ" број 16/01- одлука СУС), прописано је чланом 1. да се
непокретности могу експроприсати или се својина на њима може ограничити само у јавном интересу утврђеном на основу закона, уз накнаду која
не може бити нижа од тржишне, чланом 4. да се даном правноснажности
решења о експропријацији мења сопственик на експроприсаној непокретности (потпуна експропријација), чланом 5. став 1. да се експропријацијом може установити и службеност на непокретности или закуп на земљишту на одређено време (непотпуна експропријација), чланом 25. ст. 1. и 4.
да предлог за експропријацију може поднети корисник експропријације
тек пошто је у складу са овим законом утврђен јавни интерес за експропријацију непокретности и да се предлог за експропријацију подноси општинској управи општине на чијој се територији налази непокретност
предложена за експропријацију у року од 1 године од дана утврђивања
јавног интереса за експропријацију, чланом 41. став 2. да се висина накнаде у новцу за експроприсане непокретности одређује по тржишној цени
према околностима у моменту закључења споразума о висини накнаде, а
ако споразум није постигнут, према околностима у моменту доношења
првостепене одлуке о накнади, чланом 42. став 1. да се накнада за експроприсано пољопривредно земљиште и грађевинско земљиште одређује у
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новцу према тржишној цени таквог земљишта, ако законом није друкчије
прописано.
Фактичка експропријација настаје када се на земљишту граде путеви, инфраструктурни и други објекти и ако не постоји решење о одузимању земљишта, а земљиште је привредно намени и више није могућ повраћај у државину власнику истог, нити је власник у могућности да остварује накнаду у управном поступку.
Повод за овај реферат јесте одлука Уставног суда РС број Уж472/14 од 30.3.2015. године, којом је усвојена уставна жалба подносиоца
М. П. и М. П. и утврђено да је пресудом Апелационог суда у Крагујевцу
Гж.бр.2380/13 од 19.11.2013. године повређено право подносилаца уставне жалбе на правично суђење, зајемчено чл. 32 ст. 1 Устава РС, и ова пресуда поништена и одређено да исти суд донесе нову одлуку о жалби првотуженог Јавног предузећа "Дирекције за путеве, грађевинско земљиште и
изградњу" Ивањица, изјављеној против пресуде Основног суда у Пожеги
– Судска јединица у Ивањици П.бр. 344/12 од 18.1.2013. године.
Подносиоци уставне жалбе поднели су Основном суду у Пожеги –
Судској јединици у Ивањици тужбу против туженог Јавног предузећа
"Дирекције за путеве, грађевинско земљиште и изградњу" Ивањица и Републике Србије, ради исплате накнаде за трајно изузете катастарске парцеле у КО Ивањица, које представљају део улице, а у односу на које није
донето решење о изузимању земљишта.
Првостепени суд је пресудом П.бр.344/12 од 18.1.2013. године
усвојио тужбени захтев уз образложење да је у конкретном случају извршено фактичко изузимање земљишта из својине тужилаца, без доношења
формалне одлуке о изузимању, тако да исто земљиште представља део урбанистичке улице, односно асвалтиране улице, а не регионални пут, па тужиоцима, сходно одредбама Закона о експропријацији, припада право на
новчану накнаду.
Апелациони суд у Крагујевцу је пресудом Гж-2380/13 од
19.11.2013. године преиначио ожалбену првостепену пресуду, тако што је
одбио као неоснован тужбени захтев тужилаца. У образложењу ове одлуке наводи се да чињеница да је преко вештака геометра утврђено да катастарске парцеле тужилаца чине делове улице која ће бити изграђена по
урбанистичком плану, да спорни део земљишта који је обухваћен улицом
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није изузет у поступку експропријације, због чега тужиоцима није досуђена накнада за одузето земљиште, сама по себи не даје право тужиоцима на
накнаду за то земљиште, јер изградњом наведених интерних саобраћајница општина није стекла право управљања и располагања спорним деловима предметних парцела, да у односу на предметне парцеле није изграђен
план детаљне регулације, тако да оне представљају интерне саобраћајнице, и спорне парцеле нису у саставу јавног пута.
Уставни суд сматра да је у уставноправном смислу неприхватљив
став другостепеног суда изнет у оспореној пресуди, да подносиоци уставне жалбе немају право на исплату накнаде за земљиште чији су земљишно-књижни (сада катастарски) власници, а које је урбанистичким планом предвиђено за улицу, јер спорно земљиште више не може да се сматра приватним путем, већ се ради о улици која је по Закону о јавној својини у општој употреби у својини јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази, која има обавезу да за земљиште које планским актом
јединице локалне самоуправе буде одређено за локални пут, пут другог
или трећег реда или улицу, по сили закона пошто је средство у јавној својини, у овом случају у јавној својини јединице локалне самоуправе, исплати ранијем власнику одговарајућу накнаду.
У истој одлуци Уставни суд је назначио узгредно да подносиоци
уставне жалбе нису поднели тужбу против Општине Ивањица, која је према одредбама Закона о јавној својини, јединица локалне самоуправе.
На основу изложеног Уставни суд је утврдио да је оспореном пресудом Апелационог суда у Крагујевцу Гж-2380/13 од 19.11.2013. године
подносиоцима уставне жалбе повређено право на правично суђење из члана 32. став 1. Устава, па је уставну жалбу усвојио и одлучио као у тачки
један изреке.
Правни став изнет у одлуци Уставног суда заснива се и на одредбама чл. 10 Закона о јавној својини ("Службени гласник РС" 72/11, 84/11 и
105/14) који је ступио на снагу 6.10.2011. године, којима је поред осталог
прописано: да се добрима у општој употреби и јавној својини, у смислу
овог закона, сматрају оне ствари које су због своје природе намењене коришћењу свих и које су као такве одређене законом (јавни путеви, јавне
пруге, мост и тунел на јавном путу, прузи или улици, улице, тргови, јавни
паркови, гранични прелази и др.) да се на добрима у општој употреби мо139
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же стећи право предвиђено посебним законом (концесија, закуп и сл); да
свако има право да добро у општој употреби користи на начин који је ради остваривања те намене прописан законом, односно одлуком органа или
правног лица коме су та добра дата на управљање; да су добра у општој
употреби у својини РС, изузев путева II реда, који су својина Аутономне
покрајине на чијој територији се налазе, као и изузев некатегорисаних путева, општинских путева и улица (које нису део аутопута или државног
пута I и II реда) и тргова и јавних паркова, који су у својини јединице локалне самоуправе на чијој територији се налазе.
За Апелациони суд у Крагујевцу није спорно да бивши власници
имају право на накнаду за земљиште које је фактички експроприсано. Међутим, спорно је који правни субјекат је пасивно легитимисан у спору по
тужби ранијих власника за накнаду за фактички експроприсано земљиште, које је након фактичког изузимања постало градска улица, тј. добро
од општег интереса, а које према одредбама Закона о јавној својини представља јавну својину чији је носилац јединица локалне самоуправе.
С обзиром да је чест случај да у парницама у оваквим случајевима
тужба буде усмерена према јавном предузећу које је основала јединица
локалне самоуправе, које је задужено за управљање и одржавање улица,
или је тужба усмерена према истом правном субјекту заједно са туженом
општином или градом, проблем се своди на питање да ли је у оваквим
случајевима пасивно легитимисано јавно предузеће које је задужено за
управљање и одржавање.
Наведена одлука Уставног суда може да створи одређене дилеме
код првостепених и другостепених судова и наведе на погрешан закључак
да је пасивно легитимисано, поред носилаца јавне својине који су одређени Законом о јавној својини (Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе) и јавно предузеће, које оснива један од наведених носилаца, а које газдује са истом непокретношћу.
Сматрамо да управо на основу разлога из образложења поменуте
одлуке Уставног суда произилази да је у овој врсти спорова пасивно легитимисан само носилац јавне својине (или власник на стварима које могу
да буду у својини), али да пасивну легитимацију немају јавна предузећа
која оснивају наведени правни субјекти.
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Уставни суд је превидео да за основаност тужбеног захтева у конкретном случају није одлучујуће само то да је у односу на тужиоце извршена фактичка експропријација њиховог земљишта, након чега је земљиште ушло у састав градске улице, већ да је други услов за досуђивање накнаде и постојање уредне пасивне легитимације. Из образложења произилази да је значај пасивне легитимације у том случају потпуно занемарен,
јер наведени разлози несумњиво упућују на постојање пасивне легитимације на страни јединице локалне самоуправе, али се овој чињеници не даје
одговарајући значај, већ се само констатује да у овом случају тужба није
поднета против Општине Ивањица, а након тога образлаже одлука као у
случају постојања уредне пасивне легитимације.
У прилог правном ставу да је у оваквим споровима пасивно легитимисана јединица локалне самоуправе, а не јавно предузеће за одржавање улица, које је основала иста јединица локалне самоуправе, поред одредбе члана 10, на које се позива Уставни суд, стоји и одредба члана 18.
Закона о јавној својини. Одредбом става 1. истог члана прописано је да
носиоци права јавне својине могу да буду само Република Србија, аутономна покрајина и општина односно град (јединица локалне самоуправе).
Одредбом става 6. истог члана прописано је да установе и јавне агенције и
друге организације (укључујући и Народну банку Србије) чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, које немају статус државног органа и организације, органа аутономне
покрајине, односно органа јединице локалне самоуправе или јавног предузећа, односно друштво капитала, имају право коришћења на непокретним и покретним стварима и јавној својини које су им пренете на коришћење. Из наведене одредбе произилазе друга правна лица у овом случају
јавно предузеће, може стећи само право коришћења или неко друго страно право, уже од права својине, на основу одлуке носиоца јавне својине.
Имајући у виду остале одредбе истог закона из којих произилази
да се на одређеним добрима која могу да буду само у јавној својини, не
може да заснује други облик својине све док, евентуално, само добро не
примени статус, а посебно да је одредбом става 2. члана 10. истог закона
прописано да се улице сматрају добрима у општој употреби у јавној својини, потпуно је јасно да јавно предузеће које је у конкретном случају
основала јединица локалне самоуправе, не може да буде титулар права
јавне својине, нити се може сматрати правним субјектом у чију корист је
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извршена фактичка експропријација, с обзиром да по том основу иста непокретност представља предмет јавне својине носиоца јединице локалне
самоуправе, те не постоји ни правни основ да тужиоци, као ранији власници, захтевају од јавног предузећа накнаду за земљиште које је фактички експроприсано, тако да у овим парницама не постоји пасивна легитимација на страни јавног предузећа.
Предлог закључка
Пасивно легитимисани у парници по тужби ранијих власника којом захтевају накнаду за земљиште које је фактички експроприсано у циљу изградње јавних путева и улица су Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе – општина или град.
У овим парницама није пасивно легитимисано јавно предузеће које газдује овим непокретностима.
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Добрила Здравковић
судија Апелационог суда у Нишу

УСЛОВ ЗА ДОЗВОЉЕНОСТ ТУЖБЕ
ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ ЗБОГ НЕОСНОВАНОГ
ЛИШЕЊА СЛОБОДЕ ПРОТИВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(ЧЛАН 588. ЗКП) И ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ ПРОТИВ
ОСИГУРАВАЈУЋЕГ ДРУШТВА (ЧЛАН 24. ЗООС)
Реферат је инициран спорним питањем које је разматрано
11.12.2015. године, на заједничком састанку апелационих судова са територије РС, Привредног апелационог суда и Врховног касационог суда, а које се тиче могућности оштећеног да у судском поступку оствари право на
накнаду штете због неоснованог лишења слободе, ако се претходно није
обратио Министарству правде ради постизања споразума о постојању
штете и врсти и висини накнаде, у смислу члана 588. Законика о кривичном поступку. Понуђени одговор, да би тужбе, које су поднете од стране
оштећених, а да им није претходило подношење захтева Министарству
правде, ради евентуалног постизања споразума, требало одбацити као недозвољене, јер претходно обраћање Комисији овог Министарства представља процесну претпоставку за подношење исте, прихватили су апелациони судови у Београду, Нишу и Крагујевцу, док га Апелациони суд у Новом Саду није прихватио, са образложењем да би тако поднету тужбу
требало сматрати обраћањем Републици Србији-Министарству правде,
које и у току поступка има могућност да постигне поравнање.
Увод
Законик о кривичном поступку, у члану 588, приписује претходно
обраћање оштећеног Министарству правде РС, пре подношења тужбе за накнаду штете по основу неосновано лишења слободе. Закон о обавезном
осигурању у саобраћају1, као материјални пропис, одредбом члана 24, која
1

Закон о обавезном осигурању у саобраћају ("Службени гласник РС" 51/09, 78/11,
101/11, 93/12 и 7/13)
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има процесни карактер, такође условљава право на подношење тужбе за накнаду штете претходним вансудским обраћањем Осигуравајућем друштву.
Како лица која туже државу за накнаду штете због неоснованог
лишења слободе и лица која за накнаду штете туже Осигуравајућа друштва, имају сличан положај, у смислу да, углавном, ни држава, ни Осигуравајућа друштва, не споре тужбени захтев без уверљивих разлога, да злоупотребе од стране њихових заступника нису очекиване, да тужиоци пред
собом имају у њима савесну парничну странку, која својом финансијском
снагом гарантује исплату спорног потраживања, ова фактичка сличност
између Осигиравајућег друштва и државе, у погледу процесних услова за
дозвољеност тужбе, определила је аутора реферата да, у контексту наведеног спорног питања, изврши њихову упоредну обраду и анализу оправданости примене, која је од стране једног дела стручне јавности оспоравана, као неделотворно правно средство, које фаворизује једну страну, са
предлозима измене ових законских решења.
Чланом 35. став 1. Устава РС ("Службени гласник РС" 89/2006)2
прописано је да онај ко је без основа или незаконито лишен слободе, притворен или осуђен за кажњиво дело, има право на рехабилитацију, накнаду штете од Републике Србије и друга права утврђена законом.
Закоником о кривичном поступку ("Службени гласник РС"
72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 и 45/2013")3 који се примењује од
1.10.2013. године, чланом 588. став 1. прописано је да је, пре подношења
суду тужбе за накнаду штете због неоснованог лишења слободе, оштећени дужан да поднесе захтев министарству надлежном за послове правосуђа, ради постизања споразума о постојању штете и врсти и висини накнаде. Ставом 2. истог члана прописано је да о захтеву за накнаду штете одлучује комисија за накнаду штете чији се састав и начин рада уређује актом министра надлежног за послове правосуђа. Чланом 589. ст. 1. и 2.
ЗКП прописано је да ако захтев за накнаду штете не буде усвојен или комисија не одлучи о њему у року од три месеца, од дана када је поднет,
оштећени може надлежном суду поднети тужбу за накнаду штете. Ако је

2
3

Устав РС
Законик о кривичном поступку ("Службени гласник РС" 72/2011, 101/2011, 121/2012,
32/2013, и 45/2013)
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постигнут споразум само у погледу дела захтева, тужба за накнаду штете
се може поднети у односу на преостали део захтева.
Члан 24. Закона о обавезном осигурању у саобраћају ("Службени
гласник РС" 51709, 78/11, 101/11, 93/12 и 7/13) прописује да потраживање
по основу осигурања од ауто одговорности оштећено лице остварује подношењем одштетног захтева непосредно друштву за осигурање. Ако друштво за осигурање не достави образложену понуду за накнаду штете, односно обавештење из члана 25. став 5. овог закона, у року од 90 дана од
дана пријема одштетног захтева, односно не исплати малу штету у року
из члана 27. овог закона, оштећено лице може поднети тужбу суду, при
чему се тужба, достављена пре истека овог рока, сматра преурањеном.
Наведене одредбе имају сличности са чланом 193. ЗПП из 2011.
године ("Службени гласник РС" 72/11)4, који је садржао правила са циљем вансудског решавања спорних грађанских односа у парничим поступцима, у којима је тужена РС, јединица територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе.
Чланом 10. Закона о изменама и допунама ЗПП из 2014. године
("Службени гласник РС" 55/14)5 измењен је наведени члан 193. ЗПП, тако
да подношење предлога за мирно решење спора више није обавеза већ могућност. Лице које намерава да поднесе тужбу против РС може Државном
правобранилаштву да достави предлог за мирно решење спора, а уколико
то не учини, већ одмах поднесе тужбу суду, таква тужба се не одбацује,
како је то раније било прописано.
За овакву измену и допуну ЗПП нису изричито образложени разлози због чега је ова норма промењена, при чему се у јавности доста полемисало на тему да ли је претходно решење било такво да је у неравноправан положај стављало државу, као тужену, и исту фаворизовало у односу
на друга лица, која се нађу у позицији тужених. Постављало се питање да
ли је увођењем овакве обавезе тужиоцу наметнут несразмеран терет и
отежано обраћање суду, као и да ли је, у суштини, таква норма била дискриминаторна. А затим је уследила одлука Европског суда за људска права Момчиловић против Хрватске (2015) из које проистиче да је претходно
решење могло бити задржано (обраћање правобранилаштву пре подноше4
5

Законик о парничном поступку ("Службени гласник РС" 72/2011)
Закон о изменама и допунама ЗПП ("Службени гласник РС" 55/2014)
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ња тужбе), јер би се тиме, мирним путем и пријатељском погодбом, утицало на смањење броја предмета пред судовима.
Оправданост примене
Може се поставити питање, да ли је, наведеним законским решењима, која су тема овог реферата, онемогућен приступ суду парничним
странкама, као саставни елемент права на правично суђење, тј, да ли су
им услови за обраћање суду знатно отежани, у мери да приступ суду чине
de facto немогућим? Такође се може поставити и питање, да ли се на овај
начин ограничава право на једнаку заштиту, и да ли би напуштањем ограничења за дозвољеност тужбе против државе и Осигуравајућег друштва
једнакост странака у већем степену била остварена?
Устав РС у члaну 32. став 1. гарантује право на правично суђење.
Право на приступ судуније експлицитно назначено у овој одредби, међутим, оно је елемент права на правично суђење, што је уставни суд више
пута и закључио у својим одлукама6.
Право на приступ суду у Европској конвенцији произилази и члана 6. став 1. иако као такво, није изричито предвиђено. Овај члан гласи да
"Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама
има право на правичну расправу пред судом". Европски суд за људска
права у предмету Golder против Уједињеног Краљевства (пресуда од
21.2.1975 године) разматрао је питање да ли се одредбом члана 6. став 1.
Европске конвенције гарантује правично суђење само у поступцима који
су у току или се право приступа суду јемчи сваком лицу које намерава да
поднесе тужбу. Закључак Суда у том предмету је да право на правично
суђење подразумева и право на покретање судског поступка, у стварима
на које се примењује члан 6. Европске конвенције7.
Држава је та, која, по Уставу (члан 97. став 2), уређује поступак за
остваривање и заштиту права грађана, тј. уређује поступак пред судовима.
Држава уређује приступ суду. При томе су законска ограничења овог права дозвољена8 али процене претпоставке за допуштеност тужбе у складу
6
7
8

Одлука Уставног суда Уж 4262/2012 од 31.1.2012. године
Пресуда Европског суда за људска права Golder против Уједињеног Краљевства од
21.2.1985. године
Директива ЕЗ-Европског парламента и Савета 2009/13 од 16.9.2009. године ("Службени
гласник" Европске уније П 263/11)
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са чланом 6. Европске конвенције и чланом 32. Устава РС морају гарантовати да се тим ограничењима суштина самог права на приступ суду не
уништава. Међутим, законски услови за дозвољеност тужбе морају бити
прихватљиви са становишта права на правично суђење. У сваком случају
циљ наведеног законског ограничења мора бити легитиман и мора постојати пропорционалност између тог ограничења и легитимног циља. Проистиче, да покретање судског поступка није апсолутно резервисано.
Члан 18. Директиве ЕЗ Европског парламента и Савета 2009/103
од 16.9.2009. године, која се односи на осигурање од грађанскоправне одговорности у вези са употребом моторних возила и установљавањем обавезе да се осигура од те одговорности ("Службени лист" Европске уније
П.263/11)9, обавезује државе чланице да омогуће, да свако лице, које претрпи штету у саобраћајној незгоди, има право директног поступања против Осигуравајућег друштва. Чланом 22. ове Директиве прописано је на
који начин државе Европске уније треба да уреде вансудски поступак накнаде штете пред друштвом за осигурање, а то је да осигуравач, када одговорност није спорна, да образложену понуду оштећеном лицу у року од
три месеца, од када је поднет захтев за накнаду штете по основу обавезног
осигурања у саобраћају, а када је одговорност спорна или висина штете
није довољно процењена, да достави образложени одговор.
Из наведеног, да чланица Европске уније може на идентичан начин да услови право на подношење тужбе против осигуравача (одредба
члана 12. став 1. Закона о обавезном осигурању у промету Републике Хрватске (Народне новине бр. 151/05, 36/09 и 76/13)10, произилази да услов
прописан члaном 24. ЗООС за подношење тужбе, доприноси хармонизацији домаћег права са прописима Европске уније.
Дакле, вансудско обраћање Министарству правде и Осигуравајућем друштву, као туженима, у складу са чланом 588. ЗКП и чланом 24.
ЗООС, представљају услов за дозвољеност тужбе, а прописани рок од 90
дана није у таквој мери да уништава право на приступ суду. Стога је циљ
наведених ограничења, кроз предмете одредбе закона, легитиман и оправ9
10

Закон о обавезном осигурању у промет Републике Хрватске (Народне новине, 151/05,
36/09 и 76/13)
Пресуда ECHR Јовановић против Србије од 2.10.2012. године ("Службени гласник РС"
101/12)
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дан могућношћу грађана да са државом, односно осигуравајућим друштвом, пре покретања поступка, закључе вансудско поравнање, чиме се
спречава беспотребно ангажовање судског система.
Друго је питање колико ова ограничења постижу жељену сврху и
да ли се и без њих та сврха може остварити, с обзиром на проценат спорова решених поравнањем у вансудском поступку. Релативно је мали број
закључених споразума оштећених и државе код накнаде штете због неоснованог лишења слободе. Министарство правде чак и упућује грађане на
подношење тужби против Републике Србије, чиме се обесмишљава улога
и циљ због кога је том органу дато овлашћење да у управном поступку одлучује о наведеним захтевима, на који начин обраћање овом органу представља само формално испуњење услова за подношење тужбе суду. Проценат вансудски решених спорова, међутим, између оштећених у саобраћајним незгодама и осигуравајућих друштава знатно је већи, тј. питање
накнаде штете решено је мирним путем.
Ипак, оправданост примене предметних законских ограничења
произилази и из меродавних међународних докумената:
Препорука бр. ER (86) 12 Одбора министара државама чланицама о
мерама за спречавање и смањење прекомерног оптерећења судова од
16.9.1986. године11 је "подстицање, кад је то примерено, пријатељског решења
спорова, било ван правосудног система или пре или током судског поступка".
Препорука Rec (2001) 9 Одбора министара државама чланицама о
алтернативним начинима решавања спорова између јавне власти и приватних особа од 5.9.2001. године12, у свом меродавном делу прописује да
би алтернативни начини парничења требали бити или опште допуштени
или допуштени у одређеним врстама предмета који се сматрају одговарајућим, посебно који се тичу захтева на новчани износ. Регулисање алтернативних начина решавања спора, као што су интерна преиспитивања,
мирења, посредовања и тражење споразумног решења, могу се користити
пре правних поступака. Коришћење тих начина може бити обавезно као
предуслов за почетак правног поступка. Посебан значај сваког алтернативног начина је споразумно решење спора, а управне власти неће га користити да занемаре своје обавезе.
11
12

Препорука број ER(86)12 Одбора министара држава чланицама
Препорука REC(2001) Одбора министара држава чланицама од 5.9.2001. године
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Европска комисија за ефикасност правосуђа (СЕРЕЈ) у свом извештају о "Европским правосудним системима – издање из 2014. године
(подаци за 2012. годину) ефикасност и квалитет правде", који је објављен
9.10.2014. године, приметила је да примена механизма за алтернативно
решавање спорова, зависно од начина на који се спроводе, може побољшати ефикасност правосуђа смањењем оптерећења судова, као и побољшати квалитет одговора грађанима, нудећи им могућност решавања спора
и ограничавајући његове штетне последице и трошкове или (и) ублажавајући спорну ситуацију изнету пред суд13.
Посебан осврт
У пресуди Момчиловић против Хрватске (App. NO. 11239/11 од
26.3.2015. године)14 подноситељи захтева приговарали су да је њихово
право на приступ суду у погледу захтева за накнаду штете против државе
било нарушено решењима која су донели национални судови, противно
члану 6. став 1. Европске конвенције. Њихова грађанска тужба одбачена
је као недопуштена, јер се претходно нису обратили Државном правобранилаштву захтевом за мирно решење спора.
Образложење пресуде Европског суда за људска права је да се у
грађанским стварима тешко може замислити владавина права ако није могућ приступ суду (Golder против Уједињеног Краљевства). Међутим, право на приступ суду није апсолутно и може подлећи легитимним ограничењима. Кад је приступ неког појединца ограничен суд ће испитати је ли наметнуто ограничење угрозило бит права, те посебно, је ли тежило остварити легитиман циљ, као и да ли је постојао разуман однос сразмерности
између употребљених средстава и циља који се желео остварити (предмет
Аshingdane против Уједињеног Краљевства од 28.5.1985. године)15. Ако је
ограничење спојиво са овим начелима неће доћи до повреде члана 6. ЕК.
Овај суд, у наведеној пресуди, примећује да се приговор подноситеља захтева односи на њихово право на приступ суду, с обзиром на њихову грађанску тужбу за накнаду штете против државе, у вези са уби13

Извештај Европске комисије за ефикасност правосуђа (СЕРЕЈ) о европским правосудним системима из 2014. године, објављен 9.10.2014. године
14
Пресуда ECHR Момчиловић против Хрватске од 26.3.2015. године
15
Пресуда Аshingdane против Уједињеног Краљевства од 28.5.1985. године
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ством њихове рођаке од стране војника. Према меродавном домаћем праву то би било могуће тек након неуспелог пријатељског решења спора између потенцијалних подносилаца и надлежног државног правобранилаштва. Будући да је такав предуслов за изричито обраћање судовима у суштини ограничење приступа суду, Суд је морао проценити је ли начин на
који је ограничење, о којем је реч, деловало у овом предмету тако што је
ограничило или умањило приступ подносиоца захтева суду на начин или
у мери услед које би била нарушена сама бит права. Европски суд је прихватио да је то ограничење директног приступа суду тежило легитимном
циљу осигуравања правосудне економије и отворило могућност странака
да ефикасно реше своје тужбене захтеве без укључења судова.
Овај суд надаље примећује да дотични поступак мирног решења спора ни на који начин није могао прејудицирати захтев подносилаца за накнаду
штете против државе. Конкретно, он прекида застаревање и у случају да државно правобранилаштво не прихвати мирно решење спора подносиоци захтева имају потпуно отворену могућност да поднесу тужбу надлежном суду.
Истина је да су, како би се послужили том могућношћу, подносиоци захтева
требали да чекају 3 месеца да надлежно државно правобранилаштво одлучи
хоће ли постићи пријатељско решење спора, пре него што су имали могућност, у случају неповољног исхода, да поднесу своју тужбу надлежним судовима. Међутим, Суд не сматра да је тај период сам по себи неразуман у тој
мери да нарушава саму бит права подносиоцима на приступ суду. То је посебно тачно с обзиром да не може постојати ни једна правна предрасуда за
тужбу подносилаца захтева током поступка пријатељског решења спора, нити су они навели да који начин захтева за покретање пријатељског решавања
спора, неповољно утиче на њихова права.
На крају Суд примећује да чак и кад је Општински суд у Карловцу
прогласио грађанску тужбу подносилаца захтева недопуштеном, због тога
што нису покушали решити предмет са Државним правобранилаштвом,
још увек им је остала могућност да испуне тај захтев и да поднесу нову
грађанску тужбу надлежном суду у року од три месеца од правноснажности одлуке наведеног Општинског суда. Међутим, подносиоци захтева
нису искористили ту прилику и тиме су довели до ситуације у којој су
спречили домаће судове да утврде основаност њиховог предмета.
С обзиром на наведено, након што није утврдио произвољност
или неправичност у решењима надлежних домаћих судова, Суд не сматра
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да је право подносилаца захтева на приступ суду било ограничено на начин или у мери услед које би била нарушена сама бит права. Стога није
дошло до повреде члана 6. став 1. Конвенције из којих разлога је Суд једногласно донео такву одлуку.
Мишљења и даље неће бити јединствена у вези са поступком
остваривања права на накнаду наведених штета, односно у погледу тога
да ли ће се, у случају кад је оштећени поднео тужбу суду, а да се претходно није са својим захтевом обратио надлежном министарству или осигуравајућем друштву, тужба одбацивати. За сада, претежни став је да такве
тужбе треба одбацивати, што је потврђено и кроз судску праксу.
Закључак
Посебна процесна претпоставка за подношење тужбе за накнаду
штете због неосновано лишења слободе против државе (члан 588. ЗКП) и
за накнаду штете против Осигуравајућег друштва (члан 24. ЗООС) јесте
фактор који у знатној мери може да допринесе да захтеви (поготову са неспорном основом) не оптерете суд.
Наведена процедурална правила нису у супротности са циљевима
правне сигурности, нити стварају баријеру која онемогућава да дође до
мериторног одлучивања о захтевима странака.
Вансудски поступак за накнаду штете по наведеним законским одредбама није сложен, нису предвиђени дуги рокови у којима држава и
Осигуравајуће друштво треба да одлуче о захтевима, те у том смислу не
одмажу оштећеном лицу да брзо и ефикасно оствари своја права.
Предметна ограничења права на тужбу нису таква да је у потпуности онемогућен приступ суду, тако да одредбе које их прописују нису у
директној супротности са правом на приступ суду, а што је гарантовано
чланом 32. Устава РС и чланом 6. став 1. Европске конвенције о људским
правима, јер је циљ ових ограничења легитиман.
Она не фаворизује ни државу, ни Осигуравајуће друштво, на противуставан начин, с обзиром на интенцију законодавца, па и кроз Закон о
посредовању у решавању спорова ("Службени гласник РС" 55/14) да се
што већи број спорова реши на миран начин, како пре покретања судског
поступка, тако и током трајања истог, а ово поготову у ситуацији када
основ потраживања није споран, већ само висина.
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Услов за дозвољеност тужбе за накнаду штете због неосновано лишења слободе против државе и за накнаду штете против Осигуравајућег
друштва, је претходно обраћање одштетним захтевом Министарству правде РС и осигуравајућем друштву, а тужба, поднета пре наведеног претходног обраћања, одбацује се.
Ова законска решења су у суштини добра, једино што до проблема долази у његовој примени због неспособности да се постојеће норме
тумаче у складу са Конвенцијом и Уставом, уз неразумевање принципа
владавине права. Постоји потреба сталне едукације и санкционисања ових
који и даље грубо крше стандарде које намеће цивилизовано друштво, тј.
оних који због пасивности у примени анализираних процесних претпоставки, и непоступању по њима, у суштини позитивна законска решења
претварају у неделотворно правно средство, које не постиже сврху због
које је успостављено.
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Боривоје Гајић
судија Апелационог суда у Новом Саду

СОЛИДАРНА ОДГОВОРНОСТ
И СТАТУСНА ПРОМЕНА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
Увод
Право на једнаку заштиту права пред судовима и другим државним
органима, имаоцима јавних овлашћења, органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе зајамчено је Уставом РС1. Када судови последње инстанце доносе различите одлуке о основаности тужбених захтева
који су засновани на битно сличном чињеничном стању и спорном правном
питању и на тај начин странке буду доведене у битно различит положај, таква пракса судова последње инстанце по оцени Уставног суда РС супротна је
принципу правне сигурности2. У конкретном случају проблем неуједначене
судске праксе уочен је у различитом поступању апелационих судова у предметима запослених на железници против туженог "Железнице Србије" а.д.
Београд, ради исплата увећаних зарада по основу сменског рада, након извршене статусне промене овог привредног субјекта на основу члана 489. Закона о привредним друштвима (издвајањем уз оснивање)3. С обзиром да се ради о бројним споровима запослених овог привредног друштва, велик број
ових предмета пред редовним судовима свих инстанци одлучивања на простору целе Републике по мојој оцени стварају основ за потребу заузимања
одговарајућег правног става Врховног касационог суда, ради оцене правил1
2

3

Члан 36. став 2. Устава РС ("Службени гласник РС" 98/2006)
О повреди права на правну сигурност види више у пресудама Европског суда за људска права: Santos Pinto против Португалије, од 20. маја 2008. године и Beian против Румуније, од 6.
децембра 2007. године, Ракић и други против Србије (представке бр. 47460/07, и др. од
5.10.2010. године, као и нпр. Одлуку Уставног суда Уж-197/2007 од 16. јула 2009. године)
"Имајући у виду да је судска пракса окосница "правичног суђења" и да њена недоследност, противречност и колебљивост узрокују повреду права из члана 6. (арбитрарно поступање) то је задатак свих судова (свих нивоа) да уложе напоре у циљу остварења једнакости и једнаког поступања у погледу свих лица која се налазе у истој чињеничној и
правној ситуацији......"- Предраг Труфуновић - "Правично суђење у радно-социјалним
споровима" страна 301- Билтен ВКС 1/2013
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ности ставова изнетих у одлукама како првостепених, тако и жалбених апелационих судова. Несумњиво да право на правично суђење неће бити остварено у присуству различите судске праксе у истој чињеничној и правној ситуацији и истом процесном положају странака у парницама које су у току
или су правоснажно окончане4. Ово посебно када је као у конкретном случају потребно тумачење како правне природе супарничарства, процесних одредби ЗПП-а (члан 205. став 2), примене и значаја члана 147. Закона о раду и
правних последица статусних промена привредног друштва предвиђених
чланом 505. став 2. Закона о привредним друштвима. На неке дилеме у примени наведених одредби уз истицање различитих ставова првостепених и
жалбених судова указује и овај чланак са покушајем да разреши неке дилеме
и да дâ одговор на исте5.
Чињенично стање
Тужиоци су путем пуномоћника С.А. из Н. понели тужбе ради исплате разлике зараде по основу рада у сменама за спорни период од
1.3.2010. године до 28.7.2014. године наводећи да је тужени "Железнице
Србије" а.д. Београд тужиоцима као запосленима у спорном периоду уместо увећања зараде од 26% од основице увећао зараду од 4%, односно 2%
од основице противно члану 108. Закона о раду, чиме је чланом 65. став 1.
тач. 4. и 5. КУ туженог утврђен мањи обим права од права признатих Законом о раду за рад у сменама.
4

5

Европски суд за људска права у Стразбуру у предмету Вучковић и др. против Србије /представка бр. 17153/11 и др.-пресуда од 28.8.2012. године/ утврдио је критеријуме за оцену неуједначене судске праксе, указујући да је "Одлучујући критеријум за суд приликом оцене да ли су
противречне одлуке различитих домаћих судова донете у посебној инстанци у сагласности са
правом на правично суђење према члану 6 став 1 Конвенције састоји се у установљењу да ли
постоје "дубоке и дуготрајне разлике у судској пракси домаћих судова и да ли домаће право
предвиђа механизам за превазилажење ових разлика, те да ли се тај механизам примењује и са
којим дејством"....... Надаље закључује да "Опстајање противречних судских одлука, с друге
стране, може довести до правне несигурности која би вероватно довела до умањења поверења
јавности у правни систем, при чему је јасно да је такво поверење један од суштинских елемената државе која се заснива на владавини права" (видети Paduraru protiv Rumunije, став 98, број
63252/00, ЕЦХР 2005- XII (изводи); Винчић и други против Србије, бр. 44698/06 и други, став
56, 1. децембар 2009. године; и Şтефăницă и други, став 38)
Закон о уређењу судова ("Службени гласник РС" 116/2009... 13/2016)- види члан 24.
став 3. "Апелациони судови одржавају заједничке седнице и обавештавају ВКС о спорним питањима од значаја за функционисање судова у РС и уједначавање судске праксе"
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Тужиоцима је у месецима спорног периода евидентирано пуно
радно време по систему 12-24-12-48 часова. Радили су 12 часова, потом су
48 часова имали одмор, након чега су радили 12 часова и поново 48 сати
имали одмор и радили у континуитету током целе године. Током поступка, међу парничним странкама, није било спорно да тужени није вредновао рад у сменама (тј. у турнусу) тужиоцима при утврђивању основне зараде, као и да је тужени тужиоцима, увећавао зараду по основу рада у турнусу у висини 4% од основне зараде, односно од 2% за рад у сменама.
Разлика увећане зараде (22%), обрачунате за рад у сменама, тј. у
турнусу, или од (24%) за рад у сменама према одредби члана 108. став 1.
тачка 2. Закона о раду тј. 26% од основице и исплаћене увећане зараде по
овом основу, а у висини од 4% од основне зараде, или за 2% за спорни период ближе је утврђен за сваког тужиоца на основу времена проведеног
на раду одговарајућим вештачењем. Тужени "Железница Србије" а.д. Београд током поступка утврђену висину разлике зараде није довео у сумњу,
истичући да се у конкретном случају не може применити одредба члана
108. став 1. тачка 2. Закона о раду, јер је рад тужилаца по основу сменског
рада вреднован кроз утврђени коефицијент радног места, да рад тужилаца
у спорном периоду нема карактер сменског рада, већ рада у турнусу као
специфичне организације рада код туженог, ценећи да поред осталих разлога рад тужилаца није био организован у континуитету и у основи нема
третман сменског рада. Налази да турнус представља посебан модел радног времена који захтева непрекидан рад од 24 часова рада и да се исти
рад не може организовати и третирати као сменски рад.
Након извршеног вештачења тужиоци су уредили тужбени захтев тако
што су поред туженог "Железнице Србије"а.д. Београд као туженог означили и
"Србија воз" а.д. Београд, "Србија Карго" а.д. Београд и "Инфраструктура железнице Србије" а.д. Београд, као друштава стицалаца истичући да је након
подношења тужбе дошло до статусне промене првобитно туженог "Железница
Србије" а.д. Београд издвајањем уз оснивање нових привредних друштава.
У конкретном случају из утврђених чињеница у свим предметима
против туженог "Железнице Србије" а.д. Београд, уз неке небитне специфичности утврђења првостепених судова у појединим случајевима произилази;
да су тужиоци у спорном периоду радили у сменама, да им тужени приликом
обрачуна зарада за спорни период није увећавао зараду по основу сменског
рада од најмање 26% од основице, као и да сменски рад тужилаца није вред155
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нован при утврђивању основне зараде, нити је код туженог Колективним
уговором и Уговором о раду закљученим са тужиоцима било, предвиђено
увећање зараде за сменски рад, већ је Колективним уговором код туженог,
предвиђено увећање зараде за рад у турнусу за запослене који непосредно
учествују у вршењу железничког саобраћаја у висини 4% основне зараде, односно 2% за рад у сменама запослених који не учествују у вршењу железничког саобраћаја. Укупна висина неисплаћеног увећања зараде за рад у сменама
у висини разлике од исплаћених 4%, односно 2% до законом предвиђених
26% представља досуђени износ садржан у првостепеним пресудама. Полазећи од одредбе члана 108. став 1. тачка 2. и став 4. Закона о раду којим је
прописано да запослени има право на увећану зараду у висини утврђеној општим актом и уговором о раду и то за рад ноћу и рад у сменама ако такав рад
није вреднован при утврђивању основне зараде, најмање 26% од основице, а
да основица за обрачун увећане зараде чини основна зарада утврђена у складу са законом, општим актом и уговором о раду, првостепени судови су усвајали тужбене захтеве тужилаца за исплату увећане зараде због сменског рада.
Горе наведен став у погледу основаности тужбеног захтева тужилаца за исплатом разлике зарада за спорни период применом члана 108
став 1 тачка 2 Закона о раду је јединствен став Апелационог суда у Новом
Саду, Апелационог суда у Нишу и Апелационог суда у Крагујевцу, а и
Апелационог суда у Београду, након заузетог става Врховног касационог
суда у погледу сменског рада /правни став усвојен на седници Грађанског
одељења ВКС од 23.9.2014. године/.
Проблем неуједначене судске праксе не настаје у односу на оцену
основаности тужбеног захтева тужилаца у односу на туженог "Железнице
Србије" а.д. као послодавца тужилаца, који је у односу на спорни период
обухваћен тужбеним захтевом и обавезан да тужиоцима применом члана
16 став 1 тачка 1 у вези члана 108. тачка 2. Закона о раду исплати тражено
увећање зарада по основу сменског рада, већ у односу на постојећу процесну ситуацију у којој током поступка по извршеном вештачењу у поступку преиначења или уређења тужбеног захтева сагласно налазу вештака
поред првобитно означеног туженог "Железнице Србије" а.д. Београд као
правног следбеника истог тужиоци означавају неко од друштава основаним одлуком скупштине туженог од 3.5.2015. године, са захтевом да иста
солидарно тужиоцима као бившим радницима " Железнице Србије" а.д.
Београд исплате тражено увећање зарада.
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При томе се на подручју Апелационог суда у Новом Саду појављују
предмети у којима је тужба против туженог "Железница Србије" а.д. Београд
поднета пре извршене организационе промене (10.8.2015. године), као и
предмети у којим је тужба поднета након исте статусне промене, па тужиоци
током поступка након Споразума о преузимању одговарајућим Анексом уговора о раду од 15.8.2015. године или 1.9.2015. године тужбу проширује и на
друштво у коме су тужиоци засновали радни однос као новог послодавца
(друштво стицалац), применом члана 147. Закона о раду. Истим чланом је регулисано да у случају статусне промене, односно промене послодавца, у
складу са законом, послодавац следбеник преузима од послодавца претходника општи акт и све уговоре о раду који важе на дан промене послодавца.
Увидом у првостепене пресуде првенствено Основног суда у Суботици посл. бр. 11П1.318/2015 и П1.344/2015, као и одлуци по жалбама
странака Апелационог суда у Новом Саду посл. бр. Гж1.2372/16 од
1.8.2016. године у односу на пресуде и ставове садржане у пресудама
Основног суда у Крагујевцу посл. бр. 7П1.796/13 од 23.2.2016. године,
Основног суда у Пожаревцу посл. бр. 41П1.57/2015 од 12.2.2016. године,
и Основног суда у Нишу посл. бр. 12П1.2638/2014 од 1.10.2015. године,
као и пресуде Апелационог суда у Нишу посл. бр. 25Гж1.3206/15 од
12.1.2016. године, утврђено је да је за оцену заузетог става истих судова
одлучне следеће чињенице и околности.
Решавајући о жалби туженог, Апелациони суд у Нишу у предмету
посл. бр. Гж1.3206/15 од 12.01.2016. године против туженог "Инфраструктура железнице Србије" а.д. налази да је првостепени суд правилном применом материјалног права ценећи одредбе члана 108. став 1. тачка 2. Закона о раду, чл. 59. и 65. став 1. тачка 5. КУ одлучио када је усвојио тужбени захтев у односу на овог туженог. Пресуда указује на правни став
седнице грађанског одељења ВКС од 23.9.2014. године чији став је ценио
и другостепени суд решавајући по жалби не наводећи ни један разлог због
којег налази да није основан истакнути приговор недостатка пасивне легитимације на страни овог туженог.
Решавајући о жалби туженог "Србија Карго" а.д. Београд на пресуду
Основног суда у Нишу посл. бр. 5П1.885/15 од 18.1.2016. године којом је исти
солидарно са туженим "Железница Србије" а.д. Београд обавезан на исплату,
Апелациони суд у Нишу у пресуди посл. бр. Гж1.1001/16 од 5.5.2016. године
поред осталих разлога наводи да је неоснован приговор недостатка пасивне ле157
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гитимације туженог из следећих разлога: "Код првотуженог "Железнице Србије" а.д. Београд дошло је до статусних промена 9.8.2015. године издвајањем нових друштава, тако да је овај тужени престао да буде послодавац тужиоца, те је
њему престао радни однос код овог туженог, а на основу Анекса уговора о раду после наведеног датума друготужени "Србија Карго" а.д. за железнички
превоз је постао нови послодавца тужиоца", закључујући у даљњем да је потписивањем истог Анекса којим је утврђено да остварује иста права и обавезе
из основног уговора само сада код послодавца следбеника-друготуженог, а
према одредби члана 147. Закона о раду која се односи на права запослених у
случају промене послодавца дошло до правног следбеништва истог у односу
на првобитно туженог "Железнице Србије" а.д. Београд. Надаље исти суд налази да је друготужени неосновано одбио да ступи у парницу с позивом на одредбу члана 205. ЗПП-а, јер се не ради о проширењу тужбе на новог туженог,
већ о статусној промени насталој код првобитно туженог "Железнице Србије"
а.д. Београд у коме случају није потребан пристанка новоозначеног туженог,
јер је у питању друштво преносилац и друштво стицалац, ценећи да "су у питању уговорне обавезе настале по основном уговору који су сада по Анексу пренета на новоосновано привредно друштво са којим је тужилац потписао Анекс
према одредбама чл. 147-151. Закона о раду којима су дефинисана права запослених у случају промене послодавца. Исти суд наводи да је...."Oдредбом члана 505. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима прописано је да имовина и обавезе друштва преносиоца прелазе на друштво стицаоца у складу са
Уговором о статусној промени, односно плану поделе. Тачком 2. истог става
прописано је да друштво стицаоца постаје солидарно одговорно са друштвом
преносиоца за обавезе које нису пренете на друштво стицаоца до износа разлике вредности имовине друштва преносиоца која му је пренета и обавеза друштва преносиоца које је преузео, осим ако је то са одређеним повериоцем другачије уговорено.". Закључује да тужену "Железнице Србије" а.д. Београд као
послодавац претходник није доставио деобени биланс или неки други доказ за
пренос права и обавеза на новооснована привредна друштва, као послодавца
следбеника, те стоји обавеза солидарне одговорности" указујући да тужени
"Железнице Србије" а.д. Београд није брисан, а обавеза исплате тражене разлике зараде је настала у време рада тужиоца код овог туженог.
У предметима Основног суда у Ужицу посл. бр. 1П1.618/15 од
31.3.2016. године, Основног суда у Пожаревцу посл. бр. 41П1.57/2015,
Основног суда у Крагујевцу посл. бр. 7П1.796/13, и Основног суда у Нишу посл. бр. 12П1.2638/2014 у доказном поступку суд је на околност ста158
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тусне промене туженог "Железнице Србије" а.д. Београд извршио увид у
одлуку о оснивању друштава насталих на основу одлуке о статусној промени првобитно туженог "Железнице Србије" а.д. Београд од 10.8.2015.
године, обавештења о преносу уговора о раду на другог послодавца од
15.8.2015. године, Анекса које су тужиоци закључили са новим послодавца и изводом из АПР за новооснована друштва.
Насупрот оваквом утврђењу у предмету Основног суда у Суботици
посл. бр. 11П1.318/2015 од 9.5.2016. године у односу на статусну промену туженог "Железница Србије" а.д. Београд утврђено је да је планом статусне
промене, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава бр.
1930/2015-114-20 од 31.3.2015. године у члану 4. истог предвиђено да ће се
начин преузимања имовине и обавезе из ст. 1. и 2. исте тачке и начин реализација обавеза од стране нових друштава и друштава преносиоца ближе уредити Уговором о међусобним преузимањем права и обавеза (деобним билансом). Одлуком о статусној промени од 11.5.2015. одобрен је текст Плана статусне промене туженог "Железнице Србије" а.д. Београд и одлуком Владе РС
од 2.7.2015. године утврђено је да су новооснована друштва "Инфраструктура железнице Србије" а.д., "Србија воз" а.д. и "Србија Карго" а.д. стекла својство правних лица дана 10.8.2015. године уписом у регистар Агенције за привредне регистре. Након уписа истих субјеката у регистар привредних субјеката тужилац је потписао Анекс уговора о раду од 1.9.2015. године којим је
наставио да ради код послодавца следбеника у конкретном случају "Србија
Карго" ад. Београд.
На основу овако утврђеног чињеничног стања првостепени суд налази да је основан приговор промашене пасивне легитимације туженог "Србија
Карго" а.д. Београд, јер је потраживање које је предмет спора настало радом
тужиоца код туженог "Железнице Србије" а.д. Београд, закључујући да
спрам понуђених доказа и утврђеног чињеничног стања ценећи правну природу солидарне обавезе није настао услов за примену члана 505. став 1. тачка
2. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" 36/2011 и
99/2011), јер је планом статусне промене туженог "Железнице Србије" а.д.
Београд висина књиговодствене вредности одговара пренетим обавезама на
новооснована друштва, чиме не постоји разлика између имовине друштва
преносиоца која је пренета и обавеза друштва преносиоца које је пренео, а
нису пружени докази да је са тужиоцем као повериоцем другачије уговорено.
Тужени "Железница Карго" а.д. Београд је током поступка поред приговора
159

Билтен Врховног касационог суда
промашене пасивне легитимације и непостојања законских услова за примену члана 505. став 2. Закона о привредним друштвима (и тиме солидарне одговорности тужених) указала и да према члану 4. Плана статусне промене туженог посебан споразум о начину преузимања имовине и обавезама, начин
реализације обавеза од стране нових друштава и друштва преносиоца посебан споразум није закључен.
Прихватајући у целости став првостепеног суда применом правила о терету доказивања из члана 231. ЗПП-а Апелациони суд у Новом Саду у пресуди Гж1.2372/16 исказао је следећи став:
"Статусна промена туженог "Железнице Србије" а.д. Београд од
9.8.2015. године супротно жалби овог туженог нема значаја за његову обавезу исплате увећаних зарада тужиоцу јер се ради о обавезама које су настале
до 28.7.2014. године и односе се на период рада тужиоца код туженог "Железнице Србије" а.д. Београд, који није брисан из судског регистра. Сама подела овог привредног субјекта настала издвајањем неких његових делова, без
доказа о преносу имовине и постојању деобног биланса нема значаја за ослобођење овог туженог од доспелих обавеза према запосленим које су настале
до извршене статусне промене. Тужени "Железница Србије" а.д. Београд током поступка није понудио доказ да је дошло до преузимања његовог дуга
према тужиоцу као повериоцу, да постоји пристанак тужиоца за исту промену у смислу члана 446. став 1. Закона о облигационим односима и да се тиме
променом дужника, обавеза овог туженог угасила и тужени као дужник ослободио своје обавезе према тужиоцу као повериоцу у смислу члана 448. став
1. истог закона. Тужени "Железница Србије" а.д. Београд као послодавац тужиоца у спорном периоду је у обавези да му исплати неисплаћену увећану
зараду по основу сменског рада. Ова обавеза садржана је у одредби члана 16.
став 1. тачка 1. Закона о раду којом је прописано да је послодавац дужан да
запосленом за обављени рад исплати зараду у складу са законом, општим актом и уговором о раду, па у одсуству доказа да је исту обавезу преузео тужени "Србија карго" а.д. Београд, као друштво основано након статусне промене туженог (оснивањем уз издвајање) и доказа да је статусном променом дошло до преузимања имовине туженог "Железнице Србије" а.д. Београд као
преносиоца, исте обавезе супротно жалбеним тврдњама туженог се не може
ослободити. Иста обавеза закључења посебног споразума садржана је у члану 4. усвојеног плана реорганизације туженог по одлуци бр. 1930/2015-114160
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20 од 31.3.2015. године и до закључења расправе пред првостепеним судом
странке нису пружиле доказ да је исти Споразум закључен.
Наведене пресуде првостепених судова и апелационих судова у
истом чињеничним и правним ситуацијама странака, са истим процесним положајем странака, без обзира на специфичност сваког појединачног предмета
указују на више проблема о којима треба заузети одговарајући став:
1) Прво питање о коме постоји различит став апелационих судова је
примена члана 205. став 2. ЗПП-а и оцена да ли за проширење тужбе на новог туженог-као солидарног дужника уз првобитно туженог потребна сагласност истог туженог или се ради о уређењу тужбе (исправци) за коју није потребна сагласност туженог. Одговор на ову дилему отвара питање правног
значаја солидарне пасивне облигације, природе исте и њен процесни значај,
односно положаја солидарних дужника код пасивне солидарне обавезе.
2) Друго питање које ствара одговарајућу дилему је примена члана
505. став 2. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" 23/2011)
у односу на статусну промену туженог "Железнице Србије"а.д. Београд у конкретном случају у околностима под којима је иста трансформација извршена.
Одговор на ову дилему налаже да се са пажњом испита регулативе важећег Закона о привредним друштвима у односу на врсте статусних промене привредних субјеката (друштава), модалитети истих и правних последица.
3) Треће питање је какав је правни значај одредбе члана 147. Закона о раду којим су регулисана права запослених код промене послодавца
за процесни положај солидарних дужника и да ли се иста одредба може
односити на доспеле неисплаћене зараде и друга примања која је запослени остварио до извршене статусне промене послодавца претходника ценећи Директиву ЕУ 23/2003 са којом је иста законска одредба усклађена6.
Законска регулатива
Да би се одговорило на горе настала питања и дилеме које су евидентне у судској пракси означених судова, а вероватно и других потребно је
указати на одговарајућа законска решења која су одлучна за оцену правилности заузетих ставова садржаних у цитираним одлукама надлежних судова.
6

Према обавештењу Апелационог суда у Београду у њиховој судској пракси нису евидентирани предмети против туженог "Железнице Србије" а.д. у којима је тужба тужилаца проширена и на друштва настала статусном променом овог привредног субјекта
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Одредбом члана 205. Закона о парничном поступку ("Службени
гласник РС" 72/2011) прописано је да:" Више лица могу једном тужбом да
туже, односно да буду тужени (супарничари), ако:
1) су у погледу предмета спора у правној заједници или ако њихова
права, односно обавезе проистичу из истог чињеничног и правног основа;
2) су предмет спора захтеви, односно обавезе исте врсте који се заснивају на битно истоврсном чињеничном и правном основу и ако постоји
стварна и месна надлежност истог суда за сваки захтев и за сваког туженог;
3) је то законом прописано.
До закључења главне расправе може, под условима из става 1.
овог члана, уз тужиоца да приступи нови тужилац или тужба може да буде проширена на новог туженог са његовим пристанком. Лице које
приступа тужби, односно на које се тужба проширује мора да прими парницу у оном стању у коме се она налази у тренутку ступања у парницу.
Пасивна солидарна облигација је облигација са више солидарних
судужника у којој сваки дугује целу обавезу а кад неки од њих испуни
облигацију иста престаје према свима, при чему испунилац стиче право да
од сваког судужника захтева да му накнади његов део обавезе7.
На природу овакве обавезе указује и пресуда ВСС Рев. 5747/98 од
10.11.1998 године кроз исказ; "... пошто солидарна обавеза значи да сваки дужник одговара за цео износ дуга, поверилац може свој захтев истаћи и према
једном солидарном дужнику, а кад исти испуни обавезу може се обратити
осталим солидарним дужницима да му накнаде оно што је платио за њих".
Према члану 414. став 1. ЗОО, сваки дужник солидарне обавезе одговара повериоцу за целу обавезу, па поверилац може захтевати њено испуњење од кога хоће, све док не буде потпуно испуњења, али када један дужник
испуни обавезу она престаје и према осталим па се исте ослобађају сви дужници. Овлашћење повериоца да испуњење захтева "од кога хоће", значи да
тужбу може поднети против свих или само неких солидарних дужника.
Пасивна солидарна обавеза настаје или по самом закону (законска)
или вољом уговорних страна (уговорна). Како солидарни дужници образују
процесну заједницу обичних супарничара, правила којима је регулисан њи7

Види више др. Зоран Ивошевић - "Процесни положај солидарних дужника" - Билтен
ВСС 2/1999, стр. 211-220
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хово учешће у парници произилазе из основног правила да је сваки супарничар у парници самостална странка и да стога, његове радње или пропуштања
не користе, нити штете другим супарничарима. Самосталност солидарних
дужника у поступку се огледа у страначкој независности (процесне претпоставке се утврђују за сваког од њих, сваки дужник може на води своју парницу), самосталном току појединих парница (услови за подношење тужбе се
процењују према сваком дужнику посебно, мировање, прекид односе се само
на поједине, поступак се у односу на сваког може раздвојити), самосталности у доказивању (сваки солидарни дужник износи своју чињеничну грађу,
предлаже доказе, оспорава или признаје тужбени захтев), самосталном дејству парничних радњи (било која парнична радња-повлачење тужне, одрицање од захтева, закључење поравнања и др.) делују само према солидарним
дужницима који су исту радњу предузели), самосталности у погледу исхода
спора ( могуће је различит исход спора како у спојеној парници тако и у
одвојеним) и самосталном побијању одлуке (сваки солидарни дужник може побијати одлуку само у погледу исхода његове парнице).
Наведена правна природа солидарне пасивне облигације и процесни положај солидарних дужника одређује и могућност да поверилац као
тужилац у једној парници тужбу усмери према једном од солидарних дужника или према свима, па у процесној ситуацији као у конкретном случају уколико тужбу усмери у односу на једног од солидарних дужника након подношења тужбе и покретања парнице, за проширење тужбе на новог туженог, другог солидарног дужника на основу члана 205. став 2.
ЗПП-а по јединственој оцени свих судија Радног одељења Апелационог
суда Нови Сад потребна је сагласност истог за ступање у парницу8.
Судска пракса је јединствена у ставу да промена правног облика привредног друштва, промена назива, делатности, законског заступника, имена
или других података из регистра АПР-а не представља статусну промену
истог, па исправка наведених података након поношења тужбе и покретања
парнице у смислу члана 203. став 1. ЗПП-а, не представља субјективно преиначење у смислу члана 205. ЗПП-а, па за исту исправку није потребна сагла8

С обзиром на то, а сходно члану 199. став 2. Закона о парничном поступку (имајући у
виду да се не ради о нужним супарничарима на страни туженог) првостепени суд је – на
основу члана 199. став 1. овог закона – правилно одлучио када је одбио предлог тужиоца за проширење тужбе на тужену Републику Србију (Решења Вишег суда у Ваљеву,
Гж. 212/10 од 18. фебруара 2010)
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сност туженог. Јединствен је и став судске праксе да статусна промена туженог привредног друштва, гашењем истог и брисањем из судског регистра, ценећи одредбе важећег Закона о привредним друштвима, било припајањем
(члан 486), спајањем (члан 487), поделом (члан 488) која је праћена преносом
целокупне имовине и обавеза води престанку првобитно туженог, па када тужилац након подношења тужбе током спора, након извршене статусне промене означи као новог туженог, новоосновано привредно друштво или више
њих као правних следбеника првобитно туженог таквом преиначењу тужбе
се не могу противити и нема могућности примене члана 205. став 2. ЗПП-а.
Проблем у судској пракси је статусна промена у смислу члана 489.
став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима у конкретном случају, промена (издвајањем уз оснивање) привредног друштва, која је праћена делимичним преносом имовине и обавеза друштва преносиоца у односу на друштва стицалаца, или без преноса имовине, права и обавеза и тиме правних
последица овакве статусне промене, како у односу на првобитно туженог у
парници, који није брисан из судског регистра, друштва (преносиоца) у односу на новонастала друштва (стицаоце) ради правилне примене члана 505.
став 1. тачка 2. којим је предвиђено да друштво стицалац постаје солидарно
одговорно са друштвом преносиоцем за његове обавезе које нису пренете
на друштво стицаоца, али само до износа разлике вредности имовине
друштва преносиоца која му је пренета и обавеза друштва преносиоца
које је преузео, осим ако је са одређеним повериоцем другачије уговорено.
Регулатива овог члана битно је различита од регулативе члана
413. тачка 2. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС"
125/2004)9 у регулативе и члана 420. тачка 3. Закона о предузећима ("Службени гласник РС" 24/98.....34/06)10, тако да и судска пракса заснована на
одредбама ових законских чланове не може да да одговор на питање односа ове статусне промене привредног друштва и настанка солидарне обавезе у односу на новонастала друштва, као друштава стицалаца ценећи

9

Законом о предузећима чланом 420. тачка 3. било је предвиђено да "Предузећа настала
поделом солидарно одговарају за обавезе подељених предузећа"
10
Закон о привредним друштвима (2004. год.) у члану 413 став 2 је било предвиђено" да за
обавезе друштва преосталог поделом које уговором о подели нису распоређена ниједном друштву стицаоцу, нити могу да се распореде на основу услова поделе из тог уговора, солидарно одговарају сва друштва стицаоци"
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члан 498. важећег Закона о привредним друштвима11. Дакле, важећи Закон о привредним друштвима у односу на претходне законе којима је
регулисана статусна промене привредних субјеката (друштава), не садржи одредбу о законској солидарној одговорности привредног друштва која настаје самом статусном променом привредног друштва у
случају исте по члану 489. тачка 2 (издвајање уз оснивање) преносом
дела имовине, права и обавеза са друштва преносиоца на друштво
стицаоца. Иста ствара основ да тужилац на коме је терет доказивања
у смислу члана 231. став .... ЗПП-а, пружи одговарајуће доказе да је
настала статусна промена првобитно туженог довела до законом прописаних услова за настанак солидарне одговорности новоснованих
друштава за његове обавезе настале до саме статусне промене (у конкретном случају до 10.8.2015. године).
Законом о парничном поступку ("Службени гласник РС" 72/2011) је
прописано: да су странке дужне да изнесу све чињенице на којима заснивају
своје захтеве и да предложе доказе којима се утврђују те чињенице. Суд ће да
размотри и утврди само оне чињенице које су странке изнеле и да изведе само доказе које су странке предложиле, ако законом није другачије прописано
(члан 7. ст. 1. и 2), да суд одлучује по свом уверењу које ће чињенице узети
као доказане, на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа засебно и
свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка (члан 8);
да је свака странка дужна да изнесе чињенице и предложи доказе на којима
заснива свој захтев или којим оспорава наводе и доказе противника (члан
228); да доказивање обухвата све чињенице које су важне за доношење одлуке, да ће суд одлучити који ће се докази извести ради утврђивања битних чињеница (члан 229); да ако суд на основу изведених доказа ( члан 8) не може
са сигурношћу да утврди неку чињеницу, о постојању чињенице закључиће
11

"Наиме, према одредби члана 187а став 2. Закона о предузећима, предузећа настала поделом, спајањем или припајањем солидарно одговарају за обавезе предузећа која су
престала постојати. Околност што је након извршених статусних промена код правног
претходника тужених уговором о разграничењу, средстава, права и обавеза, спорна обавеза прешла на једног од дужника, нема значаја за одговорност за ту обавезу. Јер се ради о законској солидарној одговорности за обавезе правих претходника у смислу одредбе члана 187 а став 2 закона о предузећима (Пресуда ВКС ПРев.99/94 од 20.4.1994. године - Билтен ВКС бр. 2/1994 страна 49)"- исто "Код припајања, преузимањем сва права
и обавезе преузетог предузећа прелазе на преузимаоца"/Пресуда ВСС Рев. 243/99 од
29.12.1999. године - Билтен ВСС бр. 1/2000-страна 30-31/
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применом правила о терету доказивања, да странка која тврди да има неко
право, сноси терет доказивања чињенице која је битна за настанак или остваривање права, ако законом није друкчије одређено и да странка која оспорава
постојање неког права, сноси терет доказивања чињенице која је спречила
настанак или остваривање права или услед које је право престало да постоји,
ако законом није друкчије одређено (члан 231). Странка је дужна да најкасније на припремном рочишту, односно на првом рочишту за главну јавну
расправу ако припремно рочиште није обавезно (члан 302) изнесе све чињенице потребне за образложење својих предлога, да предложи доказе којима
се потврђују изнете чињенице, да се изјасни о наводима и понуђеним доказима противне странке, као и да предложи временски оквир за спровођење поступка (члан 308. став 1). Дакле, наведеним одредбама прописано је да се ради утврђивања битних чињеница суд креће у границама предложених доказа
и изводи само доказе које су предложиле странке, јер нема обавезу да утврђује материјалну истину. Само ако посумња да се ради о недозвољеном располагању странака, суд ће изводити и доказе које саме странке нису предложиле. Одредбама члана 7. ЗПП-а напуштено је начело материјалне истине, па
је суд у обавези да утврди чињенице од којих зависи одлука о основаности
захтева, али искључиво у оквиру расправног начела из члана 7. став 2. ЗПП-а
у коме је прописано да ће суд да размотри и утврди само чињенице које су
странке изнеле и да изведе само доказе које су странке предложиле, ако
законом није другачије прописано.
Полазећи од утврђених чињеница и околности ценећи дате разлоге
судова садржане у одлукама које су предмет оцене у овом реферату основано
се поставља питање како правила о терету доказивања које даје одговор на
питање која ће странка сносити ризик недоказаности, односно која ће изгубити парницу ако суд није дошао до одређеног закључка о постојању спорне
чињенице. Другим речима, да би било правилно примењено правило о терету
доказивања треба знати на коју странку пада терет доказивања одређене
спорне чињенице или чињеничног скупа да би она и сносила штетне последице недоказаности одређене чињенице или тужбеног захтева у целини. Тужилац доказује чињенице које су од значаја за примену материјално-правне
норме која се има применити на чињенични скуп битан за пресуђење, а тужени чињенице које су од значаја за осујећење или одбијање тужбеног захтева.
Странке имају обавезу доказивања чињеница битних за настанак или остваривање права, као и оних које спречавају настанак или остваривање права
или услед којих је право престало да постоји, ако законом није друкчије од166
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ређено. Применом овог правила Апелациони суд у Новом Саду је у бројним
одлукама из истог чињеничног и правног основа у истој процесној ситуацији
странака усвојио тужбени захтев тужилаца у односу на туженог "Железнице
Србије" а.д. Београд док је у односу на друге тужене одбио тужбени захтев
тужилаца као неоснован12.
Један од елемената права на правично суђење је и право на образложену судску одлуку и оно подразумева обавезу суда да наведе јасне, довољне и
разумљиве разлоге на којима заснива своју одлуку, чиме се истовремено даје
гаранција странци да је суд размотрио њене наводе и доказе које је истакла у
поступку и да се таква одлука може испитати по жалби. Ова обавеза не значи
да је суд дужан да у одлуци да детаљне одговоре на сва постављена питања и
изнете аргументе. Мера у којој постоји обавеза давања образложења зависи од
природе одлуке и инстанционе надлежности суда који одлуку доноси. Приликом оцене да ли образложење судског акта задовољава стандарде правичног
суђења) неопходно је сагледати да ли је жалбени суд засновао своју одлуку на
логички доследним аргументима и разлозима. Дакле, право на образложену
судску одлуку не подразумева само обавезу суда да одговори на кључне наводе жалиоца, већ и дужност суда да испита одлучне наводе жалиоца, да оцени
доказе који јој иду у прилог, доведе те доказе у везу са доказима које је предложила супротна парнична странка, те да, изводећи закључак о постојању одређених чињеница, и образложи зашто су једни докази веродостојни, а други нису. Основано се поставља питање да ли цитиране одлуке како првостепених
судова тако и Апелационих судова као жалбених задовољавају исте критеријуме. Дакле, поред оцене правилности примене члана 231. ЗПП-а (правила о терету доказивања) у конкретном случају потребно је оценити и примену стандарда образложене судске одлуке ценећи судску праксу Уставног суда РС и
праксу Врховног касационог суда. Несумњиво да исту оцену може и треба да
да Врховни касациони суд као као институционално виши суд на коме лежи
обавеза уједначавања судске праксе Апелационих судова, јер би било крајње
неприхватљиво (неумесно) да исту оцену дају судови истог ранга. Стога на наведене проблеме само указујем, без покушаја да дам одговор и оцену рада, како Апелационих судова који су у конкретном случају поступали и доносили
одговарајуће одлуке Наведени проблеми указују на потребу да Врховни касациони суд о истим питањима заузме одговарајући став било кроз евентуални
12

Нпр. Одлука Гж1.739/16 од 20.4.2016. године и Гж1.2240/16 од 20.7.2016. године
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поступак решавања спорног правног питања на основу члана 182. став 1. ЗППа или кроз ванредну ревизију по члану 404. став 1. ЗПП-а13.
Закон о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ" 29/78...
57/89, "Службени лист СРЈ" 31/93 и "Службени лист СЦГ" 1/2003) регулисана је садржина и правна природа солидарних обавеза, али исти закон се не
бави статусним променама привредних субјеката и последицама истих. Тако
исти закон у члану 414. одређује садржину солидарне обавезе прописујући
да:"Сваки дужник солидарне обавезе одговара повериоцу за целу обавезу и
поверилац може захтевати њено испуњење од кога хоће све док не буде потпуно испуњена, али кад један дужник испуни обавезу, она престаје и сви се
дужници ослобађају. (2) Од више солидарних дужника, сваки може дуговати
са другим роком испуњења, под другим условима и уопште са различитим
одступањима. Сваки солидарни дужник може се позвати на пребијање које је
извршио његов садужник. (2) Солидарни дужник може потраживање свог садужника према повериоцу пребити са повериочевим потраживањем, али само за онолико колико износи део дуга тог садужника у солидарној обавези
(члан 415). Отпуштање дуга извршено споразумно са једним солидарним дужником ослобађа обавезе и остале дужнике. (2) Али, ако је отпуштање имало
за сврху да ослободи обавезе само дужника с којим је извршено, солидарна
обавеза смањује се за део који према међусобним односима дужника пада на
њега, а остали дужници одговарају солидарно за остатак обавезе (члан 416).
Преновом који је поверилац извршио са једним солидарним дужником ослобађају се и остали дужници. (2) Али, ако су поверилац и дужник пренов ограничили на део обавезе који долази на овога, обавеза осталих не престаје, него
се само смањује за тај део (члан 417). Поравнање које је закључио један од
солидарних дужника са повериоцем нема дејства према осталим дужницима,
али ови имају право да прихвате то поравнање, ако оно није ограничено на
дужника са којим је закључено (члан 418). Кад се у једном лицу сједини својство повериоца и својство дужника исте солидарне обавезе, обавеза осталих
дужника смањује се за износ дела који на њега пада (члан 419). Кад поверилац дође у доцњу према једном солидарном дужнику, он је у доцњи и према
осталим солидарним дужницима. Доцња једног солидарног дужника нема
13

"Поступак решавања спорног правног питања"-сајт ВКС.-"Спорно правно питање представља спорно питање о правом значењу правне норме, било материјалне, било процесне, која треба да се примени на конкретно чињенично стање. Реч је о тумачењу права
ради његове примене"
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дејство према осталим дужницима (члан 420). Исто важи и за признање дуга
које би извршио један од солидарних дужника. Ако застаревање не тече или
је прекинуто према једном дужнику, оно тече за остале солидарне дужнике и
може се навршити, али дужник према коме обавеза није застарела и који је
морао да је испуни има право захтевати од осталих дужника према којима је
обавеза застарела да му накнаде сваки свој део обавезе (члан 421). Одрицање
од навршене застарелости нема дејства према осталим дужницима (члан
422). Дужник који је испунио обавезу има право захтевати од сваког садужника да му накнади део обавезе који пада на њега. (2) При томе није од утицаја околност што је поверилац неког од садужника ослободио дуга или му је
дуг смањио. (3) Део који пада на дужника од кога не може да се добије накнада дели се сразмерно на све дужнике (члан 423). Ако није што друго уговорено или иначе не произилази из правних односа учесника у послу, на сваког дужника долази једнак део. (2) Али, ако је солидарна обавеза закључена у
искључивом интересу једног солидарног дужника, он је дужан накнадити
цео износ обавезе садужнику који је намирио повериоца (члан 424). Чланoм
452. ЗОО предвиђено је да: (1) Лице на које пређе на основу уговора нека
имовинска целина физичког или правног лица, или један део те целине, одговара за дугове који се односе на ту целину, односно на њен део, поред дотадашњег имаоца и солидарно с њим, али само до вредности њене активе. (2)
Нема правног дејства према повериоцима одредба уговора којом би се искључивала или ограничавала одговорност утврђена у претходном ставу. Наведене одредбе супсцидијарно се примењују ценећи одредбу члана 3 Закона
о облигационим односима, јер је Законом о привредним друштвима регулисана статусна промена привредних друштава, начин истих промена и саме
последице у односу на пасивну солидарну обавезу новосонованих друштава
у односу на друштво преносиоца.
Закон о раду ("Службени гласник РС" 24/2005... 75/2014) у члану 147.
регулише положај запослених у случају статусне промене, или друге промене
послодавца, ради заштите права и обавезе истих у складу са Директивом бр.
2001/23 од 12.3.2001. године. Одредбом чланка 3 исте предвиђена је могућност
да државе чланице могу одредити да су од дана преноса преноситељ (послодавац претходник) и преузиматељ (послодавац следбеник) солидарно одговорни
у погледу обавеза које су настале пре дана преноса, на основу уговора о раду
или радног односа који је постојао на дан преноса. Ову могућност законодавац
доношењем Измена и допуна Закона о раду од 29.7.2014. године није искори169
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стио, већ је чланом 147. Закона о раду прописао да: "У случају статусне промене, односно промене послодавца, у складу са законом, послодавац следбеник
преузима од послодавца претходника општи акт и све уговоре о раду који важе
на дан промене послодавца. Послодавац претходник дужан је да послодавца
следбеника потпуно и истинито обавести о правима и обавезама из општег акта и уговора о раду који се преносе (члан 148). Послодавац претходник дужан
је да о преношењу уговора о раду на послодавца следбеника писменим путем
обавести запослене чији се уговор о раду преноси. Ако запослени одбије пренос уговора о раду или се не изјасни у року од пет радних дана од дана достављања обавештења из става 1. овог члана, послодавац претходник може запосленом да откаже уговор о раду (члан 149). Послодавац следбеник дужан је да
примењује општи акт послодавца претходника најмање годину дана од дана
промене послодавца, осим ако пре истека тог рока: 1) истекне време на које је
закључен колективни уговор код послодавца претходника; 2) код послодавца
следбеника буде закључен нови колективни уговор (члан 150). Послодавац
претходник и послодавац следбеник дужни су да најмање 15 дана пре промене
послодавца, обавесте репрезентативни синдикат код послодавца о: 1) датуму
или предложеном датуму промене послодавца; 2) разлозима за промену послодавца; 3) правним, економским и социјалним последицама промене послодавца на положај запослених и мерама за њихово ублажавање. Послодавац претходник и послодавац следбеник дужни су да, најмање 15 дана пре промене послодавца, у сарадњи са репрезентативним синдикатом, предузму мере у циљу
ублажавања социјално-економских последица на положај запослених. Ако код
послодавца не постоји репрезентативни синдикат, запослени имају право да
буду непосредно обавештени о околностима из става 1. овог члан (члан 150).
Дакле Закон о раду не дефинише шта се сматра статусном променом послодавца, већ је питање статусних промене привредних субјеката (друштава) препуштено регулативи Закона о привредним друштвима. Исти Закон такође не
прописује законску солидарну одговорност. Основни циљ одредби којима је
регулисан положај запослених код промене послодавца је очување права запослених у случају организацоиних промена (трансфера) предузећа или дела
предузећа и исти не регулише доспеле обавезе из радног односа запосленог
према предузећу претходнику у односу на његовог следбеника у погледу радно правног статуса запослених14.
14

Види више Слободан Дражић - "Права запослених код промене послодавца" - Билтен
ВСС 3/2001, стр. 394-407.
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Законом о привредним друштвима ("Службени гласник 36/2011...
5/2015) који је у примени од 1.2.2012. године статусном променом се друштво (у даљем тексту: друштво преносилац) реорганизује тако што на
друго друштво (у даљем тексту: друштво стицалац) преноси имовину и
обавезе, док његови чланови у том друштву стичу уделе, односно акције.
Статусне промене су: 1) припајање; 2) спајање; 3) подела; 4) издвајање
(члан 485). Припајањем, спајањем и поделом друштво које се припаја,
спаја или дели престаје да постоји без спровођења поступка ликвидације
чиме настаје нови привредни субјект и у процесном смислу настаје правно следбеништво новог привредног друштва или више њих па у случају
означавања новог друштва насталог припајањем, спајањем или поделом
истом се тужени не може противити.
Према члану 489. Закона о привредним друштвима издвајањем
друштво се може поделити тако што ће пренети део своје имовине и обавеза на: 1) једно или више новооснованих друштава (у даљем тексту: издвајање уз оснивање), 2) једно или више постојећих друштава (у даљем
тексту: издвајање уз припајање) или 3) једно или више новооснованих
друштава и једно или више постојећих друштава (у даљем тексту: мешовито издвајање). Друштво из става 1. овог члана по спроведеној статусној
промени наставља да постоји.
Уговор о статусној промени закључује се ако у статусној промени
учествују два или више друштава (члан 491). Уговор поред пословног имена
и седишта друштава која учествују у статусној промени; циљу и условим под
којима се врши статусна промена; мора да садржи и означење вредности
имовине и висине обавеза које се статусном променом преносе на друштво
стицаоца и њихов опис, као и начин на који се тај пренос врши друштву стицаоцу. Саставни део уговора је деобни биланс друштва преносиоца, у случају
статусне промене поделе или издвајања. Уговор се закључује између свих
друштава која учествују у статусној промени у писаној форми и оверава се у
складу са законом којим се уређује овера потписа. Објављивањем нацрта
уговора о статусној промени, односно нацрта плана поделе сматра се да су и
повериоци друштва обавештени о статусној промени. Друштво је дужно да
повериоцу који је познат друштву, а чија потраживања износе најмање
2.000.000,00 динара у противвредности било које валуте по средњем курсу
Народне банке Србије на дан објаве из члана 495. став 2. закона, упути и писано обавештење о спровођењу статусне промене, које садржи елементе из
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члана 491. став 2. закона, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице
скупштине на којој се доноси одлука о статусној промени (члан 497). Уговор
о статусној промени ступа на снагу када га одлуком из члана 498. овог закона
одобре скупштине свих друштава која учествују у статусној промени, односно даном закључења тог уговора ако је тај датум каснији, ако уговором није
предвиђено да ступа на снагу неког каснијег датума. План поделе ступа на
снагу када га одлуком из члана 498. овог закона одобри скупштина друштва
које спроводи статусну промену, осим ако је тим планом предвиђено да ступа на снагу неког каснијег датума. Оснивачки акт друштва које настаје статусном променом, као и његов статут ако је оно акционарско друштво, ступа на
снагу истовремено са ступањем на снагу уговора о статусној промени. Правне последице статусне промене према члану 505 Закона о привредним друштвима наступају даном регистрације статусне промене у складу са законом
о регистрацији и то: 1) имовина и обавезе друштва преносиоца прелазе на
друштво стицаоца, у складу са уговором о статусној промени, односно планом поделе; 2) друштво стицалац постаје солидарно одговорно са друштвом
преносиоцем за његове обавезе које нису пренете на друштво стицаоца, али
само до износа разлике вредности имовине друштва преносиоца која му је
пренета и обавеза друштва преносиоца које је преузео, осим ако је са одређеним повериоцем другачије уговорено; 3) чланови друштва преносиоца постају чланови друштва стицаоца, тако што се њихови удели, односно акције замењују уделима, односно акцијама у друштву стицаоцу, у складу са уговором о статусној промени, односно планом поделе; 4) удели, односно акције
друштва преносиоца, који су замењени уделима, односно акцијама у друштву стицаоцу, поништавају се; 5) права трећих лица, која представљају терете на уделима, односно акцијама друштва преносиоца које се замењују за
уделе, односно акције друштва стицаоца прелазе на уделе, односно акције
које члан друштва преносиоца стиче у друштву стицаоцу, као и на потраживање новчане накнаде на коју има право поред или уместо замене за те акције, односно уделе у складу са овим законом; 6) запослени у друштву преносиоцу који су уговором о статусној промени, односно планом поделе распоређени у друштво стицаоца настављају да раде у том друштву у складу са прописима о раду; 7) друге последице у складу са законом. Имовина друштва
преносиоца престалог поделом, која уговором о статусној промени, односно
планом поделе није пренета ниједном друштву стицаоцу, нити се тумачењем
тог уговора, односно плана може одредити којем друштву стицаоцу се та
имовина има пренети, преноси се сваком од друштава стицалаца сразмерно
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учешћу имовине која је на њих пренета, умањеној за преузете обавезе, у
укупној нето имовини друштва престалог поделом ( члан 506 став 1). Ставом
2 истог члана прописано је да за обавезе друштва преносиоца престалог поделом које уговором о статусној промени, односно планом поделе нису распоређене ниједном друштву стицаоцу, нити се тумачењем тог уговора, односно плана може одредити којем друштву стицаоцу се имају расподелити,
солидарно одговара свако друштво стицалац до износа разлике између
вредности имовине која је на то друштво пренета и обавеза које је то
друштво преузело.
Дакле ценећи регулативу члана 489. Закона о привредним друштвима којом је регулисан начин и облици организационих промена привредних
друштава (у конкретном случају спорног (издвајања уз оснивање) солидарна
одговорност новоснованих друштава за обавезе друштва преносиоца не настаје по самом закону, већ под одређеним условима извршене организационе
промене, ценећи сам уговор о статусној промени, чији саставни део је деобени биланс којим се утврђује начин и обим пренете имовине, права и обавеза,
са друштва преносиоца на друштва стицалаца. На овакав став указује правна
природа пасивне солидарне обавезе и суспсидијарна примена одредби ЗОО
(члан 23) у односу на посебан закон (Закон о привредним друштвима), ако
исти закон прописује одређене чињенице или стања која се морају испунити
да би до пасивне солидарне обавезе и дошло. Без обзира на вољу постојећег
дужника (друштва преносиоца) или будућег дужника (друштва стицаоца) испуњењем законом прописаних услова настаје солидарна пасивна одговорност за обавезе које нису пренете на друштво стицаоца, само ако постоји разлика између вредности пренете имовине и обавеза и да уговором о статусној
промени, или у споразуму са конкретним повериоцем није другачије уређено. Стога у ситуацији као у конкретном случају када је вредност пренете
имовине и вредност пренетих обавеза иста, а уговором (Протоколом од
26.6.2016. године) доспеле обавезе на име неисплаћених зарада и других примања до извршене статусне промене туженог "Железница Србије" а.д. Београд (10.8.2015. године), остале као обавеза овог туженог по јединственом
мишљењу свих судија Радног одељења Апелационог суда у Новом Саду, нема основа за несумњив закључак о постојању солидарне одговорност тужених новооснованих друштава за обавезе које су предмет спора, настале из рада тужиоца код туженог "Железнице Србије" а.д. Београд. На овакав закључак упућује и садржај нпр. одредбе члана 166. ЗОО којом је солидарна одго173
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ворност родитеља условљена постојањем солидарне одговорности малолетног детета, у склопу које треба ценити одредбу члана 489 став 2. Закона о
привредним друштвима15. Дакле и сам Закон о облигационим односима у
својим одредбама у којима утврђује постојање солидарне одговорности за неке случајеве тражи одговарајуће утврђење односа солидарних судужника.
Наведени закључак и горе изнети став заснива се на расположивим доказима пруженим до закључење расправе пред првостепеним судом и уколико тужиоци пруже доказе да постоје услови прописани из члана 506. став 2. Закона о привредним друштвима, могућ је и другачији чињенични и правни закључак, ценећи да тужиоци треба да докажу постојање солидарне одговорности новооснованих друштава насталих издвајањем уз оснивање првобитно туженог "Железнице Србије " а.д. Београд.
Уместо закључка
Несумњиво да неуједначена судска пракса апелационих судова на
коју указујем доводи до повреде права на правично суђење странака. Солидарна одговорност у случају статусне промене привредног друштва (издвајањем уз оснивање), не доводи по самом закону до постојања солидарне одговорности, већ до потребе да тужиоци докажу постојање законом прописаним
условима за постојање пасивне солидарне одговорности новооснованих друштава за обавезе друштва преносиоца. С обзиром на измењену регулативу
Закона о привредним друштвима у односу на регулативу претходних законских решења и насталу неуједначену праксу Апелационих судова сматрам да
је нужно да се о постојећим дилемама и исказаним ставовима изјасни и Врховни касациони суд као највиши суд у чијој је надлежности и уједначавање
судске праксе Апелационих и других судова у Републици16.

15

Исто нпр. у члану 178. став 4 - одговорност за возила у покрету, члана 207. став 1 - одговорност наручиоца и извођача, члан 452 - приступање дугу, члан 640 - уговор о грађењу, члан 677 - одговорност превозника, члан 764 - одговорност налогодавца и др)
16
Закон о уређењу судова ("Службени гласник РС" 116/2009... 13/2016) - види члан 31 "Врховни касациони суд обезбеђује јединствену примену права и једнакост странака у
судским поступцима, разматра примену закона и других прописа и рад судова, именује
судије Уставног суда, даје мишљење о кандидату за председника Врховног касационог
суда и врши друге надлежности одређене законом"
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ОКРУГЛИ СТО
"О ПРИВРЕДНОМ ПРАВУ"
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Бранко Станић
судија Врховног касационог суда

УГОВОР О ПРОДАЈИ КАПИТАЛА КАО ОСНОВ
ЗА ПРОМЕНУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА ИМОВИНИ
Устав Републике Србије, предвиђа и гарантује једнаку правну заштиту својине и то: приватне својине, задружне и јавне својине. Поред
ова три облика својине, Устав предвиђа и друштвену својину, што произлази из одредбе члана 86. став 2. Устава.
Друштвена својина се одређује као пролазна категорија, која се
мора трансформисати у приватну својину.
Претварање друштвене својине у приватну својину се може извршити само у законом предвиђеним поступцима и роковима а то је пре свега поступак приватизације и тај процес је сада при крају и реализује се
применом Закона о приватизацији и приватизационих прописа, с тим што
се приватизација друштвене својине може спровести и по другим законима као што је то Закон о стечају и Закон о извршењу и обезбеђењу.
Приватизација је обавезна за све субјекте приватизације са друштвеним капиталом. Предмет приватизације, моделе и методе приватизације регулише Закон о приватизацији.
Тема овог реферата је Уговор о продаји капитала, који се закључује у поступку приватизације, када је предмет продаје друштвени односно
јавни капитал. Овај уговор представља исправу подобну за промену друштвене и јавне својине у приватну својину.
Уговор о продаји капитала
(карактеристике и садржина уговора)
Уговор о продаји капитала, у претходном Закону о приватизацији назван Уговор о продаји капитала, односно имовине субјекта
приватизације, је нови уговор који познаје наше право.
У претходном Закону о приватизацији, предвиђен је у одредби
члана 41 ("Службени гласник РС" 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 119/12, 51/14
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и 52/14-Одлука Уставног суда) а у новом Закону о приватизацији ("Служени гласник РС" 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2015) је предвиђен у одредби члана 37. и представља правни основ приватизације.
Законом о приватизацији су уређени битни елементи уговора као
правног основа система приватизације а садржина уговора и његова правна дејства ближе су била уређена и раније важећом Уредбом о продаји капитала и имовине јавном аукцијом и Уредбом о продаји капитала и имовине јавним тендером.
Уговор о продаји капитала субјекта приватизације је сложен, специфичан уговор, од посебног друштвеног значаја, који је облигационог и
статусног карактера.
На правна дејства Уговорa о продаји капитала могу се примењивати одредбе Закона о облигационим односима које се односе на дејства
грађанско-правних уговора и дејства уговора о продаји, дакле примењују
се норме општег дела Закона о облигационим односима о општим дејствима уговора и посебним дејствима двостраних уговора као и норме посебног дела којима су регулисана правна дејства уговора о продаји.
Уговор о продаји капитала је статусни уговор зато што представља врсту акта о оснивању субјекта приватизације. На основу овог уговора се мења правни статус субјекта приватизације, јер се мења његов оснивач-власник, мења се облик организовања, односно правна форма субјекта
приватизације и његова структура капитала и овај уговор представља исправу подобну за упис у регистар привредних друштава.
Због овакве правне природе, на правна дејства Уговора о продаји
капитала примењују се не само одредбе Закона о облигационим односима и
одредбе Закона о приватизацији, већ се примењују и одредбе Закона о
предузећима, и Закона по основу кога се врши упис у регистар привредних
друштава и упис у регистар који води Служба за катастар непокретности.
Један део стручне јавности сматра да је Уговор о продаји капитала, по својој правној природи управни уговор, који као посебан институт
не познаје наше позитивно право. Према суштинским карактеристикама
овог уговора, он има јавноправну сврху, јер након његовог закључења настаје процес приватизације, односно претварања друштвене својине у
приватну својину и на тај начин се даље стварају услови за развој привреде. Уговор о продаји капитала и имовине има и јавно правни предмет јер
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је предмет продаје друштвени капитал, односно државни капитал, који
има у суштини јавноправну природу и на крају уговорна страна је увек
држава као јавноправни субјект, која врши продају капитала и имовине
преко свога агента односно овлашћеног органа.
Новим Законом о приватизацији овај уговор је одређен као Уговор
о приступу.
Све карактеристике и специфичности које су наведене, говоре о
томе да се ради о једној посебној и сложеној врсти уговора, који има велики друштвено-економски значај.
Уговора о продаји капитала, као основ за промену права својине на имовини.
Од самог почетка примене Закона о приватизацији, па и данас, постоје нејасноће о томе шта се по закључењу односно извршењу уговора о
продаји капитала, дешава са имовином субјекта који је био предмет приватизације; шта по основу овог уговора припада купцу капитала, да ли је
купац капитала постао власник имовине субјекта приватизације а ако није, ко је власник те имовине?
Томе је посебно допринела и чињеница да су се купци капитала у
највећем броју случајева понашали као власници те имовине и такав став
исказивали било кроз правне послове које су закључивали са друштвом
или трећим лицима, или кроз управљање друштвом.
Таквих спорних питања било је постављено и пред судом, па се
користи прилика, да се у реферату то питање разјасни тумачењем релевантних законских одредби и наведу судске одлуке, које су одговориле на
ово спорно питање.
Према Закону о приватизацији, предмет приватизације је друштвени односно јавни капитал и имовина у предузећима и другим правним лицима, укључујући и јавна предузећа и јавни капитал исказан у акције; затим су предмет приватизације и акције односно удели после раскида уговора о продаји капитала; имовина у предузећима код којих је раскинут
уговор о продаји капитала; акције односно удели Акционарског фонда,
Фонда за развој Републике Србије и Републичког фонда за пензијско инвалидско осигурање.
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Уговор о продаји капитала се закључује у поступку приватизације
када је предмет продаје друштвени или јавни капитал.
Закључењем овог уговора завршава се поступак приватизације започет по моделу продаје капитала и врши трансформација друштвеног капитала односно јавног капитала у приватну својину.
Осим што одређује да је предмет приватизације друштвени односно јавни капитал, Закон о приватизацији не садржи одредбе из којих би
се могло закључити шта је капитал друштва, па се ради одређивања појма
шта је заправо капитал друштва, мора поћи од одредби Закона о привредним друштвима.
Закон о привредним друштвима у члану 44. одређује шта је то
имовина, нето имовина и основни капитал друштва, па у смислу овог закона, имовина друштва су ствари и права у власништву друштва, као и
друга права друштва. Нето имовина друштва у смислу овог закона јесте
разлика између вредности имовине и обавеза друштва.
Основни (регистровани) капитал друштва је новчана вредност
уписаних улога чланова друштва у друштво која је регистрована у складу
са законом о регистрацији.
Улози који су унети у друштво постају имовина друштва а лица
која су извршила обавезу уноса улога стичу удео у друштву односно акције, сразмерно вредности улога, на тај начин постају оснивачи друштва
са свим правима која им као оснивачима законом припадају.
Из свега наведеног се може закључити да се продајом капитала
друштва врши у суштини промена оснивача друштва а имовина се трансформише из друштвене или јавне у приватну имовину друштва које се
приватизује.
Уговором о продаји капитала, врши се дакле, приватизација друштвеног капитала предузећа и јавног капитала а купцу капитала, овим
уговором продаје се капитал предузећа а не имовина и до сада најчешћи
случајеви су били, да се продаје 70% капитала док се преостали део преноси без накнаде запосленима.
Купац капитала по овом закону може бити домаће или страно
правно или физичко лице.
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Имовина коју чине ствари и права, остаје субјекту приватизације и
трансформише се тако што постаје власништво субјекта који се приватизује.
Уговор о продаји капитала, према одредбама Закона о приватизацији, сматра се да закључен даном судске овере потписа купца капитала и
продавца капитала.
Уговоре о продаји капитала у име државе као продавца, закључивала је са купцем капитала све до 1.2.2016. године Агенција за приватизацију а продаја друштвеног капитала се спроводила методом јавне аукције
и јавног тендера а по новом Закону о приватизацији, методом јавног прикупљања понуда са јавним надметањем и јавним прикупљањем понуда.
По новом закону у поступку приватизације могуће је применити комбинацију више метода и модела приватизације.
Од 1.2.2016. године Агенција за приватизацију је престала са радом, те послове Агенције преузима министарство надлежно за послове
привреде.
Према одредбама важећег Закона о приватизацији, Уговор о продаји капитала се објављује на званичној интернет страници министарства
надлежног за послове привреде и то у року од 3 дана од дана његовог закључења.
Министарство надлежно за послове привреде, даном овере уговора стиче законско заложно право на капиталу који је био предмет продаје
а надлежни орган дужан је да по службеној дужности то право региструје.
Заложно право ће се брисати након извршења уговорених обавеза
у целини, на основу обавештења министарства које је дужно да достави
регистру у року од 15 дана од дана извршене последње уговорене обавезе.
На основу Уговора о продаји капитала, субјект приватизације ће
се организовати као друштво капитала и у регистар привредних субјеката
ће се уписати у промењеној правној форми.
На основу Уговора о продаји капитала, субјект приватизације који
се организује као друштво капитала, стиче право да се упише као носилац
права својине на некретнинама које су представљале предмет приватизације а то су оне непокретности које су у јавним књигама биле уписане као
друштвена својина или државна својина са правом коришћења у корист
субјекта приватизације.
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Уз Уговор о продаји капитала, субјект приватизације да би се уписао као титулар права својине доставља приватизациону документацију и
извод из регистра привредних субјеката о извршеном упису у статусу друштва капитала.
Упис права својине на непокретностима врши се на основу Закона о државном премеру и катастру, с тим што се као приватна својина могу уписати само оне непокретности на којима се по Закону о
основама својинскоправних односа може стећи право својине (члан 9.
закона) и на којима није ограничен промет сходно Закону о промету
непокретности или другим законом.
Примери из судске праксе
"Одредбом члана 1. Закона о приватизацији ("Службени гласник РС"
38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007) уређују се услови и поступак промене
власништва друштвеног, односно државног капитала а према члану 3. тог закона, предмет приватизације је друштвени односно државни капитал у предузећима и другим правнимлицима. Одредбом члана 41. став 1. прописани су
елементи Уговора о продаји капитала, односно имовине, према коме је један
од обавезних елемената и дефинисан предмет продаје.
Одредбом члана 60. став 1. Закона о државном премеру и катастру
је прописано да се својина и друга стварна права на непокретностима стичу, преносе и ограничавају уписом у катастар непокретности (конститутивност уписа) а престају брисањем уписа. Према одредби члана 61. став
1. ималац права на непокретности обавезан је да поднесе захтев за упис
непокретности и права својине у катастар непокретности.
Из чињенице да је тужилац субјект приватизације и законских одредаба којима је приватизација уређена, следи да се упис промене права
власништва, након спроведеног поступка приватизације у јавним књигама
спроводи по захтеву новоорганизованог субјекта приватизације као друштва капитала, који уз захтев мора да достави примерак уговора о куповини капитала, односно имовине, заједно са приватизационом документацијом и изводом из регистра привредних субјеката о извршеном упису субјекта приватизације као друштва капитала.
Крајњи ефекат приватизације је пренос друштвене својине у приватну. Поступак приватизације окончава се закључењем писменог уговора
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о продаји капитала, односно имовине, сходно одредби члана 41. став 1. Закона о приватизацији као и уговора о промени облика организовања субјекта приватизације у друштво капитала, сходно члану 55. наведеног закона.
То надаље значи да тужилац као субјект приватизације, уколико достави
потребну документацију, као доказ да је окончан поступак приватизације у
складу са одредбама Закона о приватизацији, на основу одговарајуће документације може да изврши промену својине на непокретностима из друштвене у приватну својину, по самом закону, пред РГЗ-Служба за катастар
непокретности. Након што буду испуњени наведени услови односно предата побројана документација, тако стечено право применом члана 58в став 1.
тачка 1. Закона о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима, уписује се по самом закону у катастар непокретности".
/Из пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж.4181/12 од
24.1.2013. године/
"На основу утврђеног чињеничног стања првостепени суд правилно закључује, да је крајњи ефекат приватизације пренос непокретности из
друштвене у приватну својину, али да се поступак приватизације окончава закључивањем писменог уговора о продаји капитала, односно имовине,
сходно одредби члана 41. став 1. Закона о приватизацији као и уговора о
промени облика организовања субјекта приватизације у друштво капитала
сходно члану 55. наведеног закона, па уколико достави потребну документацију, као доказ да је окончан поступак приватизације у складу са одредбама Закона о приватизацији, моћи ће да изврши промену својине на
непокретностима из друштвене у приватну својину по самом закону пред
РГЗ-Служба за катастар непокретности".
/Из пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж.бр.3773/2010 од
17.2.2011. године/
Привредни апелациони суд је такође, кроз своје одлуке изразио
став да на основу уговора о продаји друштвеног капитала, купац постаје
власник капитала субјекта приватизације а не његове имовине.
"Тужилац, као купац капитала субјекта приватизације, није активно легитимисан да захтева предају у својину непокретности - аутобуску
станицу у Л, објекат ауто-сервис у Л. покретне ствари - основна средстава, 10 аутобуса и осталих покретних ствари које улазе у имовину субјекта
приватизације, на основу Уговора о купопродаји друштвеног капитала,
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јер исти не представља правни основ за стицање својине тужиоца, као
купца капитала, на имовини субјекта приватизације, нити тужилац по
истом може тражити предају стари које представљају имовину субјекта
приватизације.
На основу Уговора о продаји друштвеног капитала субјекта приватизације који је закључио тужилац, као купац, са Агенцијом 10.3.2009.
године извршена је промена власништва друштвеног капитала субјекта
приватизације, тако што је тужилац постао већински власник капитала субјекта приватизације и као такав стекао одређена права у субјекту приватизације, у складу са Законом о привредним друштвима, а субјект приватизације је власник имовине друштва. Чињеница да тужени без правног
основа држи део имовине субјекта приватизације, овлашћује само субјекта приватизације да захтева предају исте у својину, а не тужиоца као купца и власника капитала друштва.
Неосновано је позивање тужиоца у жалби да је извршењем обавезе
инвестирања у основна средства субјекта приватизације по Уговору о продаји друштвеног капитала субјекта приватизације постао сувласник у имовини
приватизованог друштва. Наиме, тужилац је закључењем истог Уговора преузео одређене обавезе, међу којима и обавезу инвестирања, па извршењем
истих тужилац постаје власник капитала са управљачким правима у субјекту
приватизације, а не власник имовине субјекта приватизације.
Сходно томе, неоснован је закључак тужиоца да је као купац 70%
капитала субјекта приватизације на јавној аукцији постао сувласник у
имовини субјекта са уделом у висини противвредности извршеног инвестирања у основна средства и да је преузетим уговорним обавезама стекао
положај сувласника имовине субјекта".
/Из пресуде Привредног апелационог суда Пж.бр.3194/2016 од
10.8.2016. године/
"Образложење првостепеног суда да је тужилац постао власник
предметног пословног простора на основу Уговора о продаји друштвеног
капитала методом јавне аукције је неправилно у смислу примене материјалног права. Тужилац није купац имовине субјекта приватизације. Предмет продаје у поступку приватизације је био друштвени капитал ДП "Ј"
тако да купац капитала није постао власник пословног простора који је
предмет парнице, већ је власник након приватизације и даље субјект при184
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ватизације ДП "Ј." који је променио правну форму и сада послује као друштво са ограниченом одговорношћу".
/Из решења Привредног апелационог суда Пж. 3789/2013 од
20.2.2014. године/
Закон о приватизацији ("Службени гласник РС" 83/2014, 46/2015,
112/2015) предвиђа и други посебан уговор који се закључује у поступку
приватизације а то је Уговор о продаји имовине. Продаја имовине субјекта приватизације вршена је и по ранијем Закону о приватизацији
углавном у поступку реструктурирања субјекта приватизације.
Закон о приватизацији дефинише и овај уговор(као и претходни
Уговор о продаји капитала), као уговор о приступу.
Садржина и битни елементи Уговора о продаји имовине, прописани су у одредби члана 52. Закона о приватизацији и по својој суштини и
правним дејствима Уговор о продаји имовине је различит од уговора о
продаји капитала.
Битна разлика је у томе што предмет овог уговора не може бити
капитал друштва, већ само имовина друштва.
Према одредби члана 48. Закона о приватизацији у поступку приватизације се може продати имовина или део имовине субјекта приватизације. Продају имовине организује и спроводи министарство надлежно за
послове привреде.
Продаја се врши на основу Програма за продају имовине, који доноси надлежни орган субјекта приватизације. У програму су као обавезни
елементи садржани подаци о имовини која се продаје, имовинским правима и теретима на имовини која се продаје, затим, потраживањима која се
намирују продајом имовине, условима продаје и друге податке који су
предвиђени у члану 50. Закона о приватизацији.
Дакле, према садржини одредби чл. 48. до 56. Закона о приватизацији, које регулишу поступак продаје имовине субјекта приватизације као
једног од модела приватизације, Уговором о продаји имовине се не продаје
капитал друштва, већ само имовина друштва или посебни делови имовине, тако да купац по уговору, стиче право својине на имовини након
уплате уговорене цене и достављања гаранције у складу са уговором.
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Може да се деси да се прода целокупна имовина субјекта приватизације, па у таквим ситуацијама кад субјект приватизације остане без имовине, надлежни орган подноси предлог за покретање стечајног поступка.
Закон о приватизацији предвиђа још једну врсту уговора који се
закључује у поступку приватизације, који се разликује од уговора о продаји капитала а то је Уговор о стратешком партнерству. На основу овог
уговора се оснива ново друштво или врши докапитализација постојећег
субјекта приватизације.
Закон о приватизацији дефинише поступак стратешког партнерства као модел приватизације, кроз институционални однос домаћих и
страних правних лица (стратешки инвеститор) са субјектом приватизације
односно Републиком Србијом, ради обезбеђивања финансирања, повећања продуктивности и запослености, стварања услова за производњу или
пружање услуга крајњим корисницима и других разлога који ће омогућити обављање делатности.
Стратешко партнерство се спроводи заједничким улагањем путем
оснивања новог привредног друштва и докапитализацијом постојећег субјекта приватизације.
Одлуку о стратешком партнерству доноси Влада Републике Србије на предлог министарства надлежног за послове привреде а оснивање
новог привредног друштва се врши у складу са законом којим се уређују
привредна друштва.
Овде је важно истаћи да је улог Републике Србије у ново привредно друштво имовина коју је стекла на основу потраживања која има према
субјекту приватизације и да Република Србија стиче власништво над том
имовином.
С друге стране улог стратешког партнера у новоосновано друштво
може бити у новцу стварима или правима.
Докапитализација субјекта приватизације је повећање основног
капитала субјекта приватизације, на основу улога стратешког инвеститора
који може бити у новцу, стварима или правима.
По доношењу одлуке о докапитализацији друштвено предузеће се
организује у правној форми акционарског друштва или друштва са ограниченом одговорношћу.
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Агенција за приватизацију је дужна да стратешком инвеститору
најкасније три месеца пре истека рока за приватизацију друштвеног капитала понуди откуп преосталог друштвеног капитала. Ако стратешки партнер не откупи друштвени капитал, тај капитал се преноси на Акционарски
фонд.
Закон о приватизацији као четврти модел приватизације, предвиђа
пренос капитала без накнаде. Пренос капитала без накнаде се врши према
одредбама чл. 61-64. закона, запосленима у субјекту који се приватизује
али не на основу уговора, као код претходна три модела приватизације,
већ на основу Одлуке субјекта приватизације. Запосленима се преноси
део капитала друштва које се приватизује у акцијама или у уделима, према критеријумима и условима предвиђеним у одлуци.
Из свега наведеног, може се закључити да је Уговор о продаји
капитала један од уговора који су превиђени Законом о приватизацији, а који је основ за промену права својине на имовини друштва. На
основу овог уговора врши се упис промене власништва имовине у корист субјекта приватизације.
Упис промене власништва у јавним књигама се спроводи по
захтеву новоорганизованог субјекта приватизације, као друштва капитала, који уз захтев мора да достави примерак уговора о продаји
капитала заједно са приватизационом документацијом и изводом из
регистра привредних субјеката о извршеном упису субјекта приватизације као друштва капитала.
У поступку приватизације друштвене својине, код привредних
друштава која су пословала са друштвеним капиталом, појавили су се
проблеми код привредних друштава која су основана према Уредби о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на територији СФРЈ, коју је донела Влада Републике Србије па се користи прилика да се у оквиру
овог реферата укаже на те проблеме и на могућа решења овог проблема.
Дејство приватизације привредних субјеката из бивше СФРЈ
који су имали право коришћења непокретности
на територији Републике Србије
По распаду СФРЈ појавили су се многи проблеми у вези са имовином која се налазила на територијама бивших република и наше републи187
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ке а чији су носиоци права коришћења, била правна лица ван територије
републике на којој се непокретност налази и појавили су се проблеми са
приватизацијом те имовине и отуђењем те имовине.
Према усвојеном закључку Врховног касационог суда из 2011. године сви предмети су усаглашено одлучени, тако што је утврђено да су
уговори о продаји непокретности (која је била предмет приватизације),
који су закључивани између привредних друштава седиштем из републике, бивше чланице СФРЈ као продавца и физичких или правних лица са
територије Републике Србије као купаца, су ништави, а из разлога недостатка фактичког репроцитета.
Међутим, одлуке Врховног касационог суда су поништене од
стране Уставног суда, који није прихватио дато образложење.
Уставни суд је исказао становиште да је потребно ценити дејство
приватизације привредних субјеката са седиштем на територији бивше
чланице СФРЈ који су имали право коришћења на непокретностима у Републици Србији а што није цењено у наведеним одлукама, па су због ти
предмети враћени на поновни поступак.
Приватизација привредних субјеката са седиштем у бившим Републикама СФРЈ вршена је на основу приватизационих прописа матичне државе и обухватала је не само имовину матичној држави већ и имовину на
којој су имали право располагања у Републици Србији.
Године 2002. потписан је Споразум о сукцесији којим је у општим
одредбама (члан 8). предвиђено да ће свака држава сукцесор на бази репроцитета, а у складу са унутрашњим законодавством, предузимати неопходне мере да обезбеди спровођење Споразума, како би биле прихваћене
и делотворне у њеним судовима, већима и телима, као телима ради обезбеђења примене споразума, а чланом 10. да није дозвољено стављати резерве на исти Споразум.
Одредбама Прилога Г наведеног Споразума регулисано је питање
приватне својине и стечених права, а у складу са одредбама Прилога
(члан 1Г). Приватна својина и стечена права грађана и правних лица СФРЈ
ће бити заштићени од стране државе сукцесора. Питање постојања права
на одређеној имовини враћа се на стање 31.12.1990. године (члан 2Г тачка
1а) Споразума) уз обавезу поштовања уговора и уговора о преносу права
на покретној и непокретној имовини извршен после 31.12.1990. године
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уколико исти нису закључени под притиском, односно супротно Споразуму (јер су такви преноси ништави (члан 2Г тачка 1б) и тачка 2).
Потписивањем Споразума успостављен је дипломатских репроцитет, те се уговорне стране не могу позивати на непостојање фактичког репроцитета при његовој примени.
Споразум не садржи одредбе којима би се регулисало питање
трансформације друштвене својине у приватну.
По извршеној приватизацији, привредни субјекти са седиштем у бившим републикама СФРЈ који су постали власници имовине након извршене
приватизације, подносили су захтеве за упис права својине на објектима у Републици Србији на којима су раније имали право коришћења.
Поступајући по наведеним захтевима надлежне Службе за катастар непокретности су доносили различите одлуке:
- у неким случајевима је извршен упис права својине на објекту у
Републици Србији на којој је приватизовано друштво имало уписано право коришћења;
- у неким случајевима је по захтеву извршена само промена носиоца права коришћења тако што је уписано исто друштво али у промењеној
правној форми (као друштво капитала) а остао је упис друштвене својине
наведених непокретности;
- у неким случајевима је захтев за упис права својине по овом
основу је одбијен те је остао ранији упис.
Закони који су регулисали приватизацију у Републици Србији као
начин претварања друштвене својине у приватну у периоду од 1991. до
1997. године (Закон о условима и поступку претварања друштвене својине у друге облике својине ("Службени гласник" 48/91, 75/91, 48/94 и
51/94), као и Закон о приватизацији ("Службени гласник" 38/2001, 18/2003
и 45/2005) нису посебно регулисали могућност претварања друштвене
својине у приватну својину за непокретности које се налазе на територији
Србије, а чији су носиоци права коришћења правна лица са седиштем ван
територије Србије, јер су као предмет и субјект приватизације увек означавали само субјекте који имају седиште на територији Републике Србије.
Изузетак је Закон о својинској трансформацији ("Службени гласник" 32/97) који је важио до 8.7.2001. године, који је предвиђао наведену
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могућност кроз приватизацију предузећа основаних од пословних јединица од правних лица ван територије Србије.
Тек Закон о приватизацији ("Службени гласник РС" 123/07)
предвидео је могућност приватизације капитала и имовине у друштвеним предузећима основаним од делова предузећа у РС чије је седиште на
територији републике бивше СФРЈ, а коју могућност задржава и Закон о
приватизацији ("Службени гласник РС" 30/2010 и "Службени гласник РС"
93/2012), као и Закон о приватизацији ("Службени гласник РС" 43/14).
Имајући у виду наведене релевантне чињенице и преглед законских решења у наведеном периоду, и потребу тумачења дејства приватизације на имовину која се налази на територији Републике Србије, а на којој је право коришћења имало привредно друштво из република бивше
СФРЈ, може се констатовати да:
- Споразум о сукцесији не регулише питање трансформације друштвене својине у приватну, већ само обавезује на поштовање Уговора о
преносу својине под одређеним условима, а закључених после 31.12.1990.
године, стога се као претходно питање мора решити питање трансформације наведене својине из друштвене у приватну, а о чему Споразум не садржи одредбе;
- Свака приватизација доводи до статусне промене субјекта приватизације али има за циљ и да утиче на промену власника имовине која је
била обухваћена приватизацијом.
Статусно-правне последице приватизације на субјекта приватизације према општим правилима међународног права регулишу се
према закону матичне државе друштва као меродавном по принципу
lex societas и прихватају се од стране других држава.
Спорно је међутим дејство наведене приватизације на имовину која се налази на нашој територији, јер је опште прихваћен принцип да се на
непокретности примењује правила lex rei sitae, односно закони земље
где се непокретност налази.
Стога, би за промену карактера својине са непокретности које се
налазе на територији Србије било неопходно применити наше прописе који су регулисали могућност приватизације као начина трансформације
друштвене својине у приватну.
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Како до Закона о приватизацији из 2008. године прописи Републике Србије осим Закона о својинској трансформацији ("Службени
гласник РС" 32/97 који се примењивао од 30.7.1997. до 7.7.2001. године), нису регулисали могућност и начин приватизације имовине на
којој су носиоци права коришћења правна лица са седиштем на територији ван Републике Србије (у бившим републикама СФРЈ) то се заправо за период у коме није било законске регулативе, појављује
правна празнина коју је тумачењем потребно попунити
- једно од могућих тумачења наведене правне празнине је да у
том периоду до 30.7.1997. године и од 8.7.2001. године до 3.1.2008. године није била могућа нити дозвољена трансформација друштвене својине у приватну ако су носиоци права коришћења имовине у друштвеној својини на територији Републике Србије била правна лица
са седиштем ван њене територије.
У прилог овом тумачењу биле би и уредбе које су у наведеном периоду регулисале да се не може мењати облик друштвене својине код правних
лица која се организована од пословних јединица правних лица са седиштем
ван Србије, и којима је било забрањено ма какво располагање наведеном
имовином (осим припајања тако основаног друштвеног предузећа другом
друштвеном предузећу, а чиме се и није мењао карактер својине, већ је иста
остајала друштвена) а без посебног одобрења Владе Републике Србије.
Ово тумачење довело би до закључка да приватизација друштвених предузећа са седиштем ван територије Србије, иако је довела до статусних промена субјекта приватизације, није могла довести
до трансформације друштвене својине на непокретностима на којима
је он имао право коришћења, а исте се налазе на територији Републике Србије, у приватну својину тог субјекта приватизације.
Евентуално прихватање оваквог става условило би принципијелан
приступ у погледу дејства наведене приватизације, не искључујући
међутим могућност да се у конкретном случају у коме је дошло до уписа
права својине субјекта приватизације у јавне књиге Републике Србије решењем РГЗ, те потом и до продаје таквог објекта пружи заштита купцима као савесним трећим лицима који су поуздајући се у податке из
јавних књига закључили уговоре о купопродаји са уписаним носиоцем
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права својине, а неретко се и сами уписали као власници купљених непокретности у јавне регистре у Републици Србији.
Правну празнину због непостојања законске регулативе којом би
се у нашем систему предвидела могућност трансформације друштвене
својине у приватну, за означене периоде, а за непокретности које се налазе на територији Републике Србије, а носиоци права коришћења су релевантног датума 31.12.1990. године, била правна лица са седиштем ван територије Србије (а која могућност је уведена кроз наведене измене Закона
о приватизацији из 2007. године, приватизацијом субјеката основаних од
пословних јединица правних лица са седиштем ван територије Србије)
могла би се попунити и тумачењем принципом аналогије.
То би захтевало узимање у обзир начина на који су приватизовани
по нашим прописима субјекти приватизације са седиштем на територији
Републике Србије, односно да ли је при њиховој приватизацији узета у
обзир и вреднована и имовина на територији других бивших југословенских република.
Како је у контакту сада бившом Агенцијом за приватизацију утврђено да је при приватизацији субјеката приватизације са седиштем на територији Републике Србије уписивана и вреднована и имовина наведених лица на
којој су они имали право коришћења, а налазила се у друштвеној својини на
територији других бивших југословенских република, то би се применом
принципа аналогије могло тумачити да је наш законодавац сматрао да ће се
на исти начин, а то значи приватизацијом извршеном у земљи седишта носиоца права коришћења трансформисати друштвена својина на којој су право
коришћења имала правна лица са седиштем ван Србије, те да из наведених
разлога није ни регулисао у спорном периоду овакву могућност.
Напомена: мора се имати у виду да постоје одређене специфичности у погледу Републике Хрватске, јер је она одмах по сукцесији донела пропис којим је сву имовину на којој су носиоци права били правна лица из Србије подржавила, а потом преко надлежног тела и отуђила.
Применом правила lex rei cite за имовину на њиховој територији
меродавни би били прописи Републике Хрватске, па би стога и располагање наведеном имовином кроз процес приватизације, од стране наше Агенције за приватизацију било супротно меродавном Хрватском праву што
би свакако имало последице и на пуноважност наведеног располагања.
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Међутим, сама околност да је Република Хрватска ту имовину пописала
као имовину правних лица из Србије указивала би да је она прихватала да
се ради о својини субјеката из Србије, осим уколико је при продаји вредновано само право коришћења, а што није могло да се провери на основу
расположиве документације.
Доследном применом овог тумачења с обзиром да је и Република Србија кроз приватизације својих субјеката приватизације
располагала имовином ван територије Србије, са намером да се приватизацијом промени облик својине на наведеној имовини кроз промену својинског статуса субјекта приватизације, условило би потребу
једнаког тумачења дејства приватизација које су извршене на носиоцима права коришћења на имовини на територији Републике Србије,
а који су приватизовани по меродавном праву земље свог седишта.
Суштинска примедбе оваквог тумачења је у чињеници да кроз поступак приватизације држава добија, продајом субјекта приватизације
новчана средства у замену за трансформацију својине из друштвене у
приватну (својина субјекта приватизације).
У овом случају средства је кроз приватизацију добила страна држава (једна од република бивше СФРЈ на чијој територији је седиште субјекта приватизације), а не Република Србија на чијој би се територији
трансформисао облик својине на непокретности.
Евентуално прихватање дејства "стране приватизације" на статус
имовине на територији Републике Србије могло би се применити и важити
само у ситуацијама у којима није у периоду до извршене приватизације, а
у складу са важећим прописима Републике Србије као земље на чијој се
територији непокретност налази дошло до располагања имовином, односно њене трансформације (нпр:уколико се друштвено предузеће основано од пословне јединице правног лица са седиштем на територији бивших југословенских република, припојило другом друштвеном предузећу, те кроз
његову приватизацију спроведену по прописима Републике Србије трансформисало и карактер својине на имовини или у сличним ситуацијама).
Стога као закључак би се могло прихватити:
1. Споразум о сукцесији не регулише питање трансформације друштвене својине у друге облике својине.
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2. За регулисање питања трансформације друштвене својине у
друге облике својине, односно приватне својине, на непокретностима на
територији Републике Србије меродавно је право Републике Србије.
Закони Републике Србије уз изузетак Закона о својинској трансформацији "Службени гласник РС" 32/97 све до 2008. године нису садржали изричите одредбе о начину трансформације друштвене својине у
приватну за имовину на којој су правна лица са седиштем ван територије
Републике Србије били уписани носиоци права коришћења.
3. У периоду важења Закона о својинској трансформацији и почев
од 3.1.2008. године трансформација друштвене својине на којој су носиоци права коришћења у релевантном тренутку 31.12.1990. године била
правна лица са седиштем на територији бивших југословенских република, регулисана је Законом о приватизацији "Службени гласник РС" 123/07
и могућа је само према одредбама цитираних закона, односно закона који
су уследили - Закона о приватизацији "Службени гласник РС" 30/2010 и
"Службени гласник РС" 93/2012, као и Закон о приватизацији "Службени
гласник РС" 43/14.
4. Треба пружити правну заштиту савесним купцима који су се поуздали у податке из јавних књига у погледу уписаних права продавца.
5. Ако је пре извршене приватизације правног лица са седиштем ван
Републике Србије, извршено располагање имовином на којој је наведено
правно лице имало право коришћења, а иста се налазила на територији Републике Србије, и то располагање је било у складу са прописима Републике Србије, извршена приватизација у земљи седишта субјекта приватизације (бивше југословенске републике) не утичу на стечена права.
6. Остаје спорно:
- да ли приватизација имовине која је у друштвеној својини са уписаним правом коришћења правних лица са седиштем ван територије Републике
Србије у периоду до 2008. године није била могућа и дозвољена, па стога ни
приватизације извршене у земљи седишта носиоца права коришћења нису
довеле до промене својинског статуса наведених непокретности
или
- приватизацијом носилаца права коришћења непокретности које
су на територији Републике Србије, а која је спроведена по праву земље
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седишта носиоца права коришћења доводи до промене-трансформације
права коришћења наведеног субјекта у право својине на наведеним непокретностима.
При опредељењу за неко од понуђених решења – тумачења неопходно је имати у виду да се поводом дејства приватизације мора заузети
јединствен став који ће важити за све приватизације извршене у бившим
југословенским републикама, да је пред судовима свих инстанци велики
број предмета (са разним модалитетима наведеног проблема) који ће се
решити применом усвојеног става, а да није без значаја осетљивост тренутка у коме се ово спорно правно питање мора решити.
Литература:
Закон о приватизацији("Службени гласник РС" 83/2014; 46/2015; 112/2015 и 20/2015)
Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС" 36/2011; 99/2011: 83/2014- др.
Закон и 5/2015)
Судска пракса Привредног апелационог суда
Судска пракса Апелационог суда у Новом Саду
Одлуке Уставног суда:Уж 2758/12; Уж 3022/12; Уж4552/12;
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Др Весна Дабетић-Трогрлић
судија Привредног апелационог суда

ПРАВНА КОРИСТ ОД ИЗРИЦАЊА ПРЕСУДЕ
О ОСНОВАНОСТИ ТУЖБЕНОГ ЗАХТЕВА
ЗА УТВРЂЕЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ ОДНОСНО ПРАВА
КОРИШЋЕЊА НА ЗЕМЉИШТУ ЗА РЕДОВНУ
УПОТРЕБУ ГРАЂЕВИНСКОГ ОБЈЕКТА
1. Увод
Према теорији о тзв. захтеву (праву) на правосуђе1, коју прихвата
и Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода (в.
члан 6), суд је дужан пружити правну заштиту, а странке на њу имају право, те је захтев за правосуђење (тужба) управљен према држави као носиоцу правосудне власти, а садржај овог захтева је у праву странака да се
обрате суду, да суд прихвати тужбу и да учини све оно што је предвиђено
за решавање о тужби, било да тужбу одбаци као недопуштену, било да,
ако постоје потребне (општа и посебне) процесне претпоставке, о тужбеном захтеву мериторно одлучи. У оба случаја, како одбацивањем тужбе,
тако и мериторним одлучивањем о тужбеном захтеву, суд је испунио своју правосудну мисију.
Поводом одговора на питање да ли је нужно да суд мериторно одлучује по тужбама којима се захтева утврђење права својине односно права коришћења на земљишту за редовну употребу грађевинског објекта,
судови су, руковођени својим ранијим правним схватањима, а да није
отворена претходна расправа о овом веома важном питању, дозволили доношење пресуда којима се усвајају тужбени захтеви за утврђење права
својине односно права коришћења на земљишту за редовну употребу грађевинског објекта.

1

Ова теорија у савременој немачкој науци процесног права заузима значајно место (Justizanspruch; Rosenberg, Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrecht, 1960.; Rosenberg, Schwab,
Zivilprozessrecht, 1981.).
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Бавећи се питањем надлежности суда (апсолутне и релативне и то
стварне) за поступање по поменутим тужбама, јуриспруденција је из свог
назора потпуно неоправдано искључила оцену постојања правне могућности извршења пресуда којима се утврђује право својине односно право коришћења на земљишту за редовну употребу грађевинског објекта, а тиме
и оцену постојања опште правне претпоставке за мериторно одлучивање о
предмету спора (тужбеном захтеву) по овим тужбама тј. оцену постојања
правног интереса за деклараторну заштиту тражене садржине.
Судска заштита по тужби за утврђење права својине на земљишту
за редовну употребу грађевинског објекта, сувишна је и непотребна и недопуштена je у ситуацији кад је актуелним прописима Републике Србије
успостављено правно јединство непокретности, те је власник грађевинског објекта истовремено и власник земљишта (катастарске парцеле) на
којем је грађевински објекат изграђен. Судска заштита по тужби за утврђење "права коришћења" на земљишту за редовну употребу грађевинског
објекта, недопуштена је у ситуацији кад Уставом Републике Србије није
предвиђено "право коришћења" и кад је предвиђено претварање постојеће
друштвене својине у приватну под условима, на начин и у роковима предвиђеним законом (в. члан 86. став 2. Устава РС), као и у ситуацији кад је
актуелним прописима Републике Србије успостављено правно јединство
непокретности и предвиђено претварање "права коришћења" у право својине на грађевинском земљишту и у ситуацији кад је "право коришћења"
установљено искључиво у корист лица јавног права.
Ипак, успостављање "новог" начела правног јединства непокретности у Републици Србији, поражено је вишедеценијском уходаном правном праксом оптерећеном искривљеним правним схватањима која су се у
протеклом раздобљу увукла у свест многих, а нарочито оних правника који су у том раздобљу били школовани и који су у њему деловали, због чега оптерећује њихово искуство. Приметно настојање да се начело правног
јединства непокретности не примењује односно да се ово начело повређује и нарушава или неадекватно примењује, свакако је нужно спречити.
Сузбијање повреда и нарушавања начела јединства непокретности није
нимало лако остварити, али ако се за циљ има примена начела правног јединства непокретности, онда тај циљ свакако оправдава расветљавање недоумица на које се у овом реферату указује.
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2. Некадашње стварноправно уређење у Републици Србији
2.1.1

О некадашњој друштвеној својини

Друштвена својина је била установа социјалистичког правног поретка, која је у то време играла улогу основне установе друштвено-економског уређења, изразито несклоног индивидуалистичкој концепцији
стварноправног уређења. Правна власт је у погледу ствари у друштвеној
својини (друштвених ствари) била посебно уређена. На стварима које су
биле у друштвеној својини нико није имао право својине, јер се настојало
да оне буду "свачије и ничије", па да служе "удруженом раду" као средства за производњу и задовољавање других потреба2. То је требало да буде потпуна супротност приватној својини, али будући да савремено друштво није могло без неког правног уређења припадања ствари, оно је ипак
било успостављено, али по колективистичком принципу. Наиме, посебно
за то креираним тзв. друштвеносвојинским правним субјектима дата су
одређена субјективна права на стварима у друштвеној својини. Садржај
тих права био је различит у зависности од врсте објекта и врсте субјекта, а
састојао се од неких појединачних својинских овлашћења која су била
осамостаљена у права на стварима у друштвеној својини: право управљања, право коришћења и право располагања3. "Друштвеносвојински субјекти" су махом били правна лица, па су њихови чланови, посредством свог
чланства у њима (у "удруженом раду") партиципирали у правима тих
правних лица, а кроз то у друштвеној својини.
Друштвена својина је показала мало предности, а многе недостатке, нарочито неприкладност за тржишну привреду, јер је веома отежавала
правни промет. Зато је и дошло до трансформисања у индивидуалистички
концепт права својине што је урађено кроз претварање дотадашњих "дру2

3

Одређивањем да ствари у друштвеној својини нису ни у чијој својини, није настао правни вакуум у погледу њих, него је то отворило слободан простор јавној власти да она успоставља, мења и укида социјалне односе у погледу ствари, мање-више према свом нахођењу (што је значило заправо – према нахођењу политичких структура које су деловале, служећи се за то успостављеним системом самоуправљања).
Та су права имала особине карактеристичне за стварна права. Тадашња службена доктрина је, следећи више службено политичко учење, него служећи се правном аргументацијом, настојала оспорити стварноправну природу тим правима. У пракси су, напротив, нека таква права ипак барем донекле третирана као права својине, али понешто
ослабљеног дејства у односу према јавној власти, али веома снажног дејства у односу
према тзв. "својинскоправним субјектима" и њиховим приватним правима.
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штвеносвојинских субјеката" у правне субјекте који могу бити имаоци
права својине – тзв. "својинскоправне субјекте"4. Ово претварање је требало да следи и претварање оних специфичних права на стварима у друштвеној својини које су способне да буду предмет стварних права – у право својине (или неку другу врсту стварног права). Међутим, закони који
уређују претварање бивших "друштвених правних лица" заправо уређују
претварање друштвеног капитала у предузећима, не одређујући изричито
каква је судбина друштвених ствари на којима су ти субјекти имали право
управљања односно право коришћења и располагања5.
То значи да законима који су уређивали претварање друштвених
правних лица није уједно одређена и правна судбина друштвених ствари
и специфичних права на њима која су ти субјекти имали. Ако се узме да
се под капиталом6 разуме не само новац, већ и друге вредности које се у
економији користе са циљем стварања вишка вредности, онда се под претварањем друштвеног капитала разуме не само претварање друштвеног
правног лица из једног у други тип својине, већ и претварање његове имовине из друштвене у други тип својине (у том смислу је и важећи Закон о

4

5

6

Назив "својинскоправни субјект" потиче из времена када је наш правни поредак учествовао у социјалистичком правном кругу и када правни субјекти нису имали једнаку
правну способност. Правни субјекти су се тада делили на "друштвеносвојинске субјекте" (друштвена правна лица, сврстана у бројне подврсте, а од припадања овој или оној
подврсти зависила је њихова правна способност) и "својинскоправне субјекте" (грађани
и грађанска правна лица, сврстана у неколико подврста са различитим правним статусима). На овој подели правних лица инсистира и првобитни текст, као и каснији текстови измена и допуна Закона о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта ("Службени лист ФНРЈ" 52/58, 3/59, 24/59, 24/61 и 1/63 и "Службени лист СФРЈ"
30/67 – одлука УСЈ и 32/68 – др. закон).
Такав је Закон о друштвеном капиталу ("Службени лист СФРЈ" 84/89 и 46/90) који је
престао да важи доношењем Закона о основама промене власништва друштвеног капитала ("Службени лист СРЈ" 29/96, 29/97, 59/98 и 74/99) који је престао да важи са престанком са СРЈ, као и Закон о условима и поступку претварања друштвене својине у
друге облике својине ("Службени гласник РС" 48/91, 75/91, 48/94 и 51/94) који је престао да важи доношењем Закона о својинској трансформацији ("Службени гласник РС"
32/97 и 10/2001) који је престао да важи доношењем Закона о приватизацији ("Службени гласник РС" 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 – др. Закон, 30/2010 – др.
закон, 93/2012, 119/2012, 51/2014 и 52/2014 – одлука УС).
Нем. Kapital – богатство од лат. kapitalis – главни (И. Клајн/М. Шипка, Велики речник
страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2007, стр. 579)
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приватизацији од 2014. године новелиран 2015. године и 2016. године).
Тачност ове тезе могуће је проверити анализом појма имовине.
Будући да је имовина7 категорија која је створена у оквирима и на
бази робне привреде, то појам имовине има неколико значења: економско8, правно и књиговодствено9. Имовина се као правна категорија може
дефинисати као скуп субјективних имовинских права представљених једним имаоцем – правним субјектом. Правни појам имовине не садржи појмове ствар и чинидба. То је зато што ствари не улазе у имовину, већ улазе
7
8

9

О имовини в.: П. Кларић/М. Ведриш, Грађанско право, Народне новине, Загреб, 2012,
стр. 94-102
Имовина као економска категорија тј. економски појам имовине представља тему политичке економије и у том смислу јасна је дистинкција између економског и правног појма имовине. Ако човека посматрамо, не као апстрактни правни субјект, већ као биће од
крви и меса, запажамо да је један од његових основних интереса, интерес за одржање
сопственог живота, нагон за самоодржање. Да би одржао материјални живот, човек мора да има нека материјална добра, ствари које му омогућавају одржање, а то су стан,
одећа, обућа, храна итд. Скуп свих економских добара која припадају и служе човеку за
задовољење његових потреба, назива се имовинска маса или имовина. Према томе, имовина у економском смислу јесте скуп материјалних добара која припадају одређеном
субјекту. Кад се ради о правном лицу и оно у својој реалној појави, за остварење својих
задатака и циљева, мора имати одређени круг материјалних добара. Према томе, и правно лице има своју имовинску масу или имовину
Старе теорије су под појмом имовине обухватале и тражбине и дугове и дефинисале
имовину као скуп субјективних права и обавеза представљених једним имаоцем. По том
гледишту, имовина се састоји од два самостална дела. Једно су права, која представљају
активу, а друго су обавезе, које представљају пасиву. Пошто су оба елемента правно изједначена, по том гледишту би се имовина могла схватити и као укупност пасиве, због
чега би дугови били негативни саставни елемент имовине. То би значило да субјект који има само дугове, има само негативну имовину. Међутим, како се имовина не посматра само са књиговодственог, већ и са правног аспекта, то она са правног аспекта није
нити позитивна, нити негативна. Позитиван односно негативан, може бити само онај
део имовине, који се може свести на новчани еквивалент, а тиме изразити на конту тражбина и дуговања. Зато се књиговодствени појам имовине не сме идентификовати са
правним појмом. Грађанско право своје субјекте представља и изражава имовински. У
грађанском праву не постоји субјект без имовине. Грађанско право своје субјекте представља имовински и зато што субјекте другачије не може изразити у оквирима робноновчаних односа. Међутим, то не значи да субјекти грађанског права не могу бити и
економски пасивни. Наиме, питање да ли је неки субјект грађанског права економски
активан или пасиван, не решава се помоћу правног појма имовине, већ књиговодствено,
помоћу биланса. С друге стране, правни појам имовине омогућава да се поставе оквири
активе и пасиве једног субјекта у оном тренутку, кад се тај субјект изражава као економска јединица
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у имовинску масу. У имовину улазе права која одређени субјект има на
тим стварима према другим субјектима, а то значи да ни имовинска маса
не улази директно у имовину одређеног субјекта. Имовинска маса одређеног субјекта улази у његову имовину у облику различитих субјективних
грађанских права која тај субјект има на појединим деловима имовинске
масе (нпр. у облику права својине, права службености, заложног права,
права плодоуживања итд.). Међутим, имовина правно не одражава само
имовинску масу одређеног субјекта. То значи да у имовину улазе и она
субјективна имовинска права која се не односе непосредно на ствари тј.
непосредно на делове имовинске масе. Чинидба такође не улази непосредно у имовину субјекта, већ посредно, у облику права на чинидбу, које
право има поверилац према дужнику. Чинидба не улази нити у имовинску
масу, јер она није ствар, него радња или пропуштање, које је објект субјективних грађанских права. Следом изнетог, обим имовине једног субјекта, не може се утврдити само на основу увида у његову имовинску масу, већ на основу увида у све грађанскоправне односе, у које је ступио одређени правни субјект. Кад су у питању обавезе, према модерном схватању имовине, обавезе нису самосталан део имовине, већ терет имовине тј.
терет на појединим субјективним грађанским правима, а то истовремено
значи да има и таквих обавеза које уопште нити као терет, не улазе у имовину. Према томе, обавеза је терет субјективног грађанског права или терет имовине. Будући да нема субјективног грађанског права без обавезе
на другој страни, то сви други правни субјекти – трећа лица, имају обавезу да не дирају ствари имаоца као овлашћеног лица. Међутим, та обавеза
трећих лица није терет нити једног субјективног права чији су имаоци
трећа лица. Према томе, та обавеза као терет не улази у имовину тих трећих лица. Осим тога, имовина није скуп било којих субјективних грађанских права, већ искључиво имовинских субјективних права једног имаоца. То значи да се из појма имовине морају искључити сва она субјективна права која немају имовински карактер. У имовинским правима је увек
на неки начин изражен интерес овлашћеног лица. Објект на који се односе имовинска субјективна грађанска права редовно се може изразити и у
новчаном еквиваленту. То омогућава промет субјективних грађанских
права – правни промет. Правни промет се појмовно разликује од економског промета. У оквиру економског промета преносе се добра (роба) са
једног лица на друго, а у оквиру правног промета преносе се права на тим
добрима са једног лица на друго. На тај начин, економски и правни про201

Билтен Врховног касационог суда
мет, као основа и надградња, теку упоредо, али нису идентични. Ако се на
наведени начин разуме имовина друштвених правних лица, то је у поступку претварања друштвених правних лица дошло и до претварања субјективних грађанских права тог лица на стварима (покретним и непокретним) које се налазе у имовинској маси тог лица, па следи да су правни
следбеници друштвених правних лица постали власници ствари које су
затечене у имовинској маси тог лица у време претварања.
У међувремену, многа друштвена правна лица престала су да постоје. Да се у таквој ситуацији ствари које су биле у друштвеној својини,
не би третирале као ничије, требало је узети да постоји законска претпоставка (оборива) у корист својине Републике Србије. Тачније, требало би
претпоставити да је Република Србија власник свих оних ствари
(покретних и непокретних) на подручју Републике Србије које су биле у
друштвеној својини, а није утврђено у чијој су својини, нити у погледу
њих делује претпоставка да су у својини оног лица које је у јавну књигу
уписано као носилац права управљања, коришћења или располагања односно као носилац права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта у друштвеној својини.
У време укључености наше земље у социјалистички правни круг,
питање припадања непокретности и њихових делова неком власнику просуђивало се у првом реду са становишта урбанистичких и грађевинских
прописа, уместо са грађанскоправног становишта, при чему су се грађевине подигнуте без одобрења јавне власти, сматрале привременим грађевинским објектима (јер их је требало срушити), а земљишта на којима су такви објекти били изграђени третирана су као неизграђена, без обзира на
то што су очигледно постојали грађевински објекти на њима и што очигледно није постојала намера нити власника, нити јавне власти да их са
тог земљишта уклоне. Таквим приступом се стварао и стално ширио јаз
између стварног стања непокретности (земљишта и онога што је на њему
било изграђено) и тобожњег стања непокретности (стања у каквом би земљишта била да су прописи без изузетка поштовани, да су доношене законите одлуке и потом доследно спроведене). Последице постојања тог јаза су веома тешке и оне ће још дуго оптерећивати правне односе у погледу непокретности. Срећом савремени правни поредак више не покушава
да игнорише стварно стање непокретности, већ полазећи од тога какве непокретности заиста јесу, настоји утицати на њихово стање, усклађујући га
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са оним какво би требало бити (в. Закон о озакоњењу објеката, "Службени
гласник РС" бр. 96/2015).
2.2 О разбијању правног јединства непокретности
Правно јединство непокретности нису признавали средњевековни
правни системи10, као и правни системи социјалистичког правног круга. У
нашем правном систему који је припадао социјалистичком правном кругу
било је напуштено правило односно начело правног јединства непокретности11, што је било у складу са владајућом колективистичком концепцијом уређења правне власти на стварима, нарочито на непокретностима, јер
је разбијање јединства непокретности на делове са различитим функцијама омогућавало успостављање различитих правних власти на појединим
њеним деловима. Непокретност се правно распала на земљиште с једне
стране и грађевински објекат (зграду) с друге стране, при чему је земљиште било у правној власти једног правног субјекта (друштвено12), а грађевински објекат (зграда) у правној власти другог правног субјекта.
Разбијање правног јединства непокретности започело је Законом о
национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта ("Службени
10

Дозвољавали су да појединачне непокретности буду и зграде саме за себе (без земљишта) и све остало што је имало својство непреместивости – поједини делови зграде, као
што су станови и сл. (без земљишта и без зграде)
11
"Ово начело је прво било укинуто у нашој судској пракси (иако пракса по том питању
није била јединствена)." "После судске праксе то начело је укинуо код нас законодавац,
и то први пут Уредбом о изградњи стамбених зграда радника и службеника од 9. маја
1951. године, а после Уредбом о продавању стамбених зграда из опште народне имовине од 22. априла 1953. године. Оба прописа су предвидела да се на друштвеној својини
може подићи зграда у приватној (грађанској) својини (данас су већ оба прописа укинута). Закон о промету земљишта и зграда од 22. септембра 1965. године (пречишћен
текст закона који је био први пут донет 23. јуна 1954. године) у свом чл. 6, 38. и други
изриче то правило у још јаснијем и уопштеном облику. Приватни власник и друштвени
корисник зграде стиче на земљишту само "право коришћења". Но, што је још битније,
начело superficies solo cedit укида се и у погледу земљишта у грађанској својини, јер по
ставу 1. члана 6. то начело важи само "ако уговором није друкчије одређено"." – преузето: др Андрија Гамс, Основи стварног права, Научна књига, 1971, стр. 16
12
У овом случају би власнику зграде припало посебно "право коришћења" дела земљишта
у друштвеној својини чиме је стицао овлашћење да има своју зграду на друштвеном земљишту и да то земљиште користи за редовну употребу те зграде. На тај начин су на
истом земљишту коегзистирале две правне власти и то друштвена власт и власт имаоца
"права коришћења"
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лист ФНРЈ" 52/58, 3/59, 24/59, 24/61 и 1/63 и "Службени лист СФРЈ"30/67
– одлука УСЈ и 32/68 – др. закон), који је одредио национализацију најамних стамбених зграда и најамних пословних зграда тако да постају друштвена својина, као и национализацију целокупног грађевинског земљишта у градовима и насељима градског карактера тако да грађевинско земљиште постаје друштвена својина (в. члан 1. Закона о национализацији
најамних зграда и грађевинског земљишта). Законом о национализацији
најамних зграда и грађевинског земљишта установљено је ограничење у
стицању својине на зградама за физичка лица тј. грађане (в. члан 2), за
грађанска правна лица (в. члан 3) и за предузетнике (в. члан 5), а у случају
да грађани, грађанска правна лица, друштвене организације и друга удружења грађана на територији Југославије стекну више зграда и посебних
делова зграда него што по одредбама тог закона могу имати у својини, вишак постаје друштвена својина (в. члан 4). У корист грађана установљено
је станарско право на становима у друштвеној својини (в. члан 22), које је
касније детаљније разрађено у Закону о стамбеним односима. Предмет национализације су биле стамбене зграде и посебни делови стамбених зграда (в. чл. 12. до 27), као и пословне зграде и посебни делови пословних
зграда (в. чл. 28. до 33) и грађевинско земљиште и то изграђено и неизграђено (в. чл. 34. до 41).
Сама зграда није остала јединствена, јер је створена специфична
конструкција етажне својине која је неодвојиве делове непокретности
одвајала у посебне правне објекте, у посебни део зграде (стан односно пословну просторију) као предмет самосталног права својине, на земљиште
потребно за редовну употребу односне зграде и на заједничке делове зграде потребне за употребу посебног дела зграде (в. Закон о својини на деловима зграда, "Службени лист СФРЈ" 43/65 – пречишћен текст и 57/65 и
"Службени гласник СРС" 51/71, 52/73 – др. закон, 29/73 - др. закон и 33/96
– одлука СУС)13 свако са другачијим правним режимом. На тај начин
13

Доношењем Закона о стамбеним односима ("Службени гласник СРС" 9/85 – пречишћен
текст, 18/95 и 11/88) престале су да важе одредбе чл. 10. и 12. Закона о о својини на деловима зграда. Доношењем Закона о стамбеним односима ("Службени гласник СРС" 12/90, 47/90
и 55/90 и "Службени гласник РС" 3/90 и 7/90) престао је да важи Закон о стамбеним односима ("Службени гласник СРС" 9/85 – пречишћен текст, 18/95 и 11/88). Доношењем Закона о
становању ("Службени гласник РС" "Службени гласник РС" 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93,
67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95 – др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 266/2001, 101/2005 – др. закон
и 99/2011) престао је да важи Закон о стамбеним односима. Закон о становању предвиђа пра204
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омогућено је постојање засебне својине на неодвојивим, али функционално одвојеним посебним деловима зграде (становима, пословним просторијама), при чему је зграда била у једној правној власти (редовно друштвеној), а један или више њених посебних делова припали су под правну
власт оних правних субјеката чији су то били станови односно пословне
просторије у етажној својини. Међутим, како се објекат етажне својине тј.
посебни део зграде (стан односно пословна просторија) није могао физички издвојити од остатка непокретности (зграде), то је оном правном субјекту чији је био посебни део зграде, као припадак тој његовој својини
припало још неко право у погледу заједничких делова зграде, као и још
неко право у погледу земљишта испод зграде и земљишта које служи за
употребу те зграде односно њеног посебног дела и та права су била "права коришћења". Отуда појам земљишта за редовну употребу зграде као
објекат права коришћења установљеног у корист власника посебног дела
зграде (стана или пословне просторије).
Зграде које нису биле национализоване (остале су и даље у својини субјеката приватног права), нашле су се на туђем грађевинском земљишту – на изграђеном грађевинском земљишту у друштвеној својини. Зато
је креирана посебна врста права на изграђеном грађевинском земљишту у
друштвеној својини – "право бесплатног коришћења земљишта које покрива зграда и земљишта које служи за редовну употребу те зграде, све
док на том земљишту постоји зграда", а то право је постало припадак својини зграде изграђене на земљишту у друштвеној својини. Тако су настала
два одвојена објекта права: један зграда, а други земљиште. Национализована су и тиме постала друштвена, сва неизграђена земљишта у градовима
и насељима градског карактера ако су била просторним планом намењена
за изградњу породичних зграда. Креирано је посебно "право коришћења"
које је свог имаоца овластило да на друштвеном земљишту изгради и има
у својини такву зграду и на тај начин је опет долазило до раздвајања објеката права на земљиште и зграду.
Грађевинско земљиште је дефинисано као добро од општег интереса које служи за потребе друштвене заједнице и радних људи и грађана,
во откупа стана у друштвеној својини и могућност коришћења стана по основу права својине и по основу закупа (в. члан 5), као и немогућност стицања станарског права на стану (в.
члан 30) и право оних лица која су стекла станарско право да наставе са коришћењем стана
по основу закупа (в. чл. 31. до 39)
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користи се према његовој намени и у друштвеној је својини, па правна лица и грађани могу имати и стицати само "право коришћења" на том земљишту (в. Закон о грађевинском земљишту – "Службени гласник СРС"
32/75 и Закон о грађевинском земљишту – "Службени гласник СРС" 23/90
и "Службени гласник РС" 3/90, 53/93, 67/93 и 48/94)14.
Једном започето распадање непокретности као правног објекта, тачније правно разбијање непокретности на њене саставне делове, без обзира
на то што су они били неодвојиви, није било више могуће зауставити, па је
наша правна пракса почела дозвољавати и оно што се у правним системима
евроконтиненталног правног круга једва могло замислити – изворно стицање делова зграде путем надзиђивања, доградње, адаптације и сл. у етажну
својину15. Са сваким таквим стицањем компликовала би се правна ситуација у погледу целе непокретности, јер свако ко је тако стекао део непокретности, стицао га је на рачун туђих права, редовно на рачун туђих права на
заједничким деловима зграде и туђих права на земљишту, а како су та права била толико садржајно неодређена, а њихова заштита тако неефикасна,
то је све помогло самовољи и правној несигурности.
Књижни систем није био у стању да прати такав развој разбијања
правног јединства непокретности, због чега се широко распространила
посебна правна категорија "непокретност у ванкњижном власништву"
(што подразумева и непокретности које су биле отуђиване на основу
правног посла и стицаоцу предате у државину, а да стицалац није извршио упис свог права у јавну књигу). Како се појава ванкњижног власништва све више ширила, тако је евиденција књижних права постајала све
непоузданија, што је резултирало тиме да се на њу све мање могло поу14

Закон о грађевинском земљишту ("Службени гласник СРС" 23/90 и "Службени гласник РС"
3/90, 53/93, 67/93 и 48/94) престао је да важи доношењем Закона о грађевинском земљишту
("Службени гласник РС" 44/95 и 16/97 и "Службени лист СРЈ" бр. 16/2001 – одлука СУС)
који је престао да важи доношењем Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
РС" 47/2003 и 34/2006) који је престао да важи доношењем Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС" 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
15
В. Закон о изградњи објеката – "Службени гласник РС" 44/95, 24/96, 16/97 и 43/2001 који је престао да важи доношењем Закона о планирању и изградњи – "Службени гласник
РС" 47/2003 и 34/2006 који је престао да важи доношењем сада важећег Закона о планирању и изградњи – "Службени гласник РС" 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014 и 145/2014
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здати и ослонити. Разбијање јединства непокретности сасвим сигурно је
уништило систем земљишних књига у Републици Србији и увело висок
степен правне несигурности у правном промету непокретности.
Разбијање правног јединства непокретности подржано је и Законом о планирању и изградњи новијег датума ("Службени гласник РС"
47/2003 и 34/2006), иако овај Закон не одређује да је грађевинско земљиште у друштвеној својини. Грађевинско земљиште је дефинисано као земљиште на којем су изграђени објекти и земљиште које служи редовној
употреби тих објеката, као и земљиште које је одговарајућим планом
предвиђено за изградњу и редовно коришћење објеката (в. члан 67) и одређене су врсте грађевинског земљишта, те је установљено јавно и остало
грађевинско земљиште (в. члан 68).
Јавно грађевинско земљиште је дефинисано као земљиште на којем су до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи изграђени јавни објекти од општег интереса и јавне површине и које је у државној својини, као и оно земљиште које је планом намењено за изградњу
јавних објеката од општег интереса и за јавне површине и које је у државној својини (в. члан 69.). Уређен је начин уређивања, припремања, опремања и начин финансирања јавног грађевинског земљишта (в. чл. 70. до
73. Закона о планирању и изградњи). Утврђена је накнада за уређивање
грађевинског земљишта16, уређен је начин коришћења грађевинског земљишта, одређени су услови, начин и поступак давања у закуп на одређено време неизграђеног грађевинског земљишта до привођења планираној
намени (в. чл. 74. до 76).
Остало грађевинско земљиште дефинисано је као изграђено земљиште и земљиште намењено за изградњу објеката, а које није одређено
као јавно грађевинско земљиште, те је одређено да може бити у свим облицима својине17 и у промету је. Закон је одредио да се општина стара о
16

Закон одређује накнаду за коришћење како јавног, тако и осталог грађевинског земљишта, обвезнике накнаде, елементе за утврђивање висине накнаде и овлашћења за општину, град односно град Београд да својим актима утврђују ближе критеријуме, мерила, висину, начин и рокове плаћања накнаде (в. чл. 77. и 78)
17
Будући да је ранији Устав у члану 56. став 1. јемчио друштвену, државну, приватну и задружну својину и друге облике својине, а у ставу 2. истог члана, одредио да сви облици
својине имају једнаку правну заштиту, то је значило да се под "осталим грађевинским
земљиштем" подразумева и земљиште у друштвеној својини. Међутим, ако је "остало
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рационалном коришћењу осталог грађевинског земљишта и да може донети програм уређивања тог земљишта, може да земљиште прибавља,
уређује, даје у закуп или отуђује. Могућност давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини, утврђена је уз овлашћење општине да уреди поступак, услове, начин и програм давања у закуп тог земљишта (в. чл. 81. и 82). Закон је уредио и права власника објеката изграђених на осталом грађевинском земљишту у државној својини,
стечена по раније важећем закону тако што је одредио да та лица имају
"право коришћења" постојеће грађевинске парцеле док тај објекат постоји
и предвидео за ранијег сопственика, његовог законског наследника, као и
за лица на која је ранији сопственик пренео "право коришћења", могућност стављања у промет "права коришћења" на неизграђеном осталом грађевинском земљишту у државној својини (в. чл. 83-85). Ранијем сопственику који је до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи,
стекао право прече градње, а није изградио објекат, омогућено је да поднесе захтев за поништај правноснажног решења ради остваривања права
на промет "права коришћења" тог земљишта. Престанак "права коришћења" грађевинског земљишта које је до дана ступања на снагу Закона о
планирању и изградњи било у државној својини и дато на коришћење ради изградње објекта, зависио је од тога, кад је то земљиште додељено и да
ли је и у којем року започета изградња објекта. Искључена је могућност
престанка "права коришћења" грађевинског земљишта које је дато на коришћење ради изградње стамбених и пословних објеката за расељавање
односно за потребе уређивања грађевинског земљишта на којем је предвиђена изградња објеката за које се у смислу прописа о експропријацији
утврђује општи интерес. Искључена је и могућност вођења управног спора против решења министарства за послове финансија и економије којим
је одлучено по жалби на решење надлежног општинског односно градског
органа управе о престанку права коришћења тог земљишта. (в. члан 86.)
Физичким и правним лицима којима није утврђено "право коришћења"
грађевинско земљиште" до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи било
одређено као градско грађевинско земљиште у државној својини, оно остаје у државној
својини, ако посебним законом није другачије одређено. Омогућено је да се на делу земљишта које је проглашено за градско грађевинско земљиште, а није приведено намени
у целини или већим делом до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи, на
захтев ранијег сопственика односно његовог правног следбеника успостави ранији режим својине под условима и по поступку утврђеном тим Законом. (в. члан 79)
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као ранијим сопственицима, а постали су корисници неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини до дана ступања на снагу Закона о
планирању и изградњи, дато је "право коришћења" тог земљишта до његовог привођења намени, а утврђен је и начин престанка тог права и услови под којима се одређује накнада за одузето право.
Ранији Устав Републике Србије је у члану 60. став 1. утврдио постојање општег интереса на градском грађевинском земљишту, као и друштвену
односно државну својину на том земљишту, а Законом о планирању и изградњи је одређено да градско грађевинско земљиште обухвата грађевинско
земљиште у државној својини (изграђено и неизграђено), па произлази да
уставни појам "градско грађевинско земљиште" подразумева грађевинско земљиште у државној својини. Нормодавац је поделом грађевинског земљишта на јавно грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште учинио раздвајање грађевинског земљишта у државној својини на грађевинско
земљиште којим држава располаже као јавноправни субјект и на грађевинско земљиште којим држава располаже као власник земљишта.
Произлази да је институт "права коришћења" грађевинског земљишта као субјективно грађанско тј. стварно право и даље остао у нашем
правном поретку и то у корист оних лица која на јавном грађевинском земљишту нису имала државну својину и оних лица која на осталом грађевинском земљишту нису имала приватну, друштвену или задружну својину. Тенденција да се законима који уређују урбанистичко и просторно
планирање и изградњу грађевинских објеката, уређују и стварноправна
питања, потпуно погрешно и необјашњиво је задржана и данас.
Ради успостављања правног јединства земљишта и зграде, данас
важећи закони Републике Србије одређују да земљиште и све што је са
њим трајно спојено (зграда и др.) јесте јединствен објекат стварног права18, а у случају кад власник зграде односно власници посебних делова
зграде на јавном грађевинском земљишту или на осталом грађевинском
земљишту имају право коришћења, у њихову корист као носилаца "права
коришћења" на грађевинском земљишту, како изграђеном, тако и неизгра18

В. члан 24. Закона о основама својинскоправних односа; члан 106. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС" 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и
145/2014); члан 3. ст. 1. и 2. Закона о промету непокретности ("Службени гласник РС"
93/2014, 121/2014 и 6/2015)
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ђеном, установљено је право да то "право коришћења" претворе у право
својине (или право закупа).
3. Стварноправно уређење у Републици Србији према постулатима
савременог стварноправног уређења
3.1 Субјективна стварна права
Сви правни системи уређују припадање ствари правним субјектима19, дакле, уређују социјалне односе (шта је моје, а шта туђе) и то нормама грађанскоправне природе, које се називају стварно право у објективном смислу.
У наведеном смислу, "стварно право" у објективном смислу би се
могло дефинисати као скуп правних норми (правила) грађанског права које уређују непосредно, за сваког меродавно припадање ствари правним субјектима (физичким и правним лицима)20. Стварно право у објективном
смислу, уређује непосредно за сваког меродавно припадање ствари правним субјектима, на тај начин што одређује претпоставке под којима ће
правни субјекти имати субјективно стварно право на некој одређеној ствари. Кад су претпоставке испуњене, из стварног права у објективном смислу произлазе и постоје за одређене правне субјекте, стварна права у субјективном смислу тј. "стварна права"21.
Стварна права у субјективном смислу односно стварна права на одређеној ствари дају правним субјектима непосредну и апсолутну правну
власт на ствари, па се могу дефинисати као она грађанска и то имовинска
права која своје имаоце овлашћују да одређене ствари имају у својој непосредној правној власти, потпуној или ограниченој, а свим другим грађанско19

У свим савременим правним системима субјекти стварних права су лица приватног
права (физичка и правна лица) и лица јавног права (држава, јединица локалне самоуправе, органи и организације чији су оснивачи држава или јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе и друге јавне службе)
20
Зaкoн о основама својинскоправних односа уопште не садржи дефиницију стварног права у објективном смислу, нити дефиницују субјективних стварних права
21
Назив "стварно право" се уобичајено употребљава, како за објективно стварно право
(правне норме), тако и за субјективна стварна права која настају на основу објективног
стварног права, што је погрешно. У свакодневном говору, назив стварно право, замењује се називом својина, иако је право својине само једна врста стварних права у субјективном смислу. Такође се уместо о стварном праву говори о својинскоправним односима, својинским односима, својини итд.
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правним субјектима забрањују да их у извршавању те правне власти самовласно сметају. Субјективна стварна права су имовинска зато што свог имаоца (овлашћено лице) овлашћују на нешто што има вредност која се може изразити у новцу. Осим тога, субјективна стварна права су апсолутна јер делују
према свакоме (erga omnes), па је њихово постојање за свакога меродавно,
свако их је дужан поштовати. Из дате дефиниције субјективних стварних
права произлазе њихове карактеристике (особине): непосредност, апсолутност, типичност, припадност, индивидуализираност, публицитет.
Правила о субјективним стварним правима у нашем правном систему нису кодификована, што је резултат недовршене и непотпуне кодификације грађанског права. Указано је на карактеристике субјективних
стварних права у савременим стварноправним уређењима, па се посебно
указује на типичност као карактеристику субјективних стварних права.
Суштина типичности је у томе да је типичност последица принципа numerus clausus. То значи да су све врсте стварних права и њихова садржина
одређени когентним прописима (ius cogens), па учесници у правном промету не могу установљавати нове типове стварних права изван оних прописаних законом, нити могу мењати њихов режим22. Прописи Републике
Србије такође у регулисаном подручју искључују аутономију воље, опредељујући се за затворени број субјективних стварних права са утврђеном
садржином, држећи се принципа да се правила о субјективним стварним
правима доносе у општем интересу због чега се примењују само на случајеве које је закон предвидео. Дакле, начело numerus clausus намеће обавезу да се субјективна стварна права као апсолутна права која делују према
трећима, у једном правном поретку, из разлога правне сигурности, таксативно једним законом одреде и то како њихов број, тако и њихова садржина. То међутим, није случај у Републици Србији. Тако је Законом о
основама својинскоправних односа уређен број субјективних стварних
права (право својине, право службености и право залоге), садржина права
својине и права стварних службености. Заложно право као субјективно
22

О савременим субјективним стварним правима, посебно о праву својине в.: Медић, Д.,
Ново стварно право Републике Српске, Графо Марк, Бања Лука, 2011, стр. 49-68; Gavella, N. и др., Стварно право, свезак 1., Народне новине, Загреб, 2007, стр. 339-807; Рашовић, З., Стварно право, Службени лист СЦГ, Београд, 2005, стр. 84-301; Кларић, П./Ведриш, М., Грађанско право, Народне новине, Загреб, 2012, стр. 225-303; Весна ДабетићТрогрлић, Стварно право, Универзитет Синергија, Бијељина, 2013, стр. 49-106 итд.
211

Билтен Врховног касационог суда
стварно право уређују два закона; заложно право на непокретним стварима (хипотека) уређено је Законом о хипотеци (в. Закон о хипотеци - "Службени гласник Републике Србије" 115/2005, 60/2015, 63/2015 - одлука
Уставног суда и 83/2015); заложно право на покретним стварима уређено
је Законом о облигационим односима23. Право јавне својине уређено је Законом о јавној својини (в. Закон о јавној својини – "Службени гласник Републике Србије" 72/2011, 88/2013 и 105/2014)24, а право задружне својине
23

У правном систему Републике Србије, ручна залога није квалификована као стварно
право, већ као облигационо право, а логично је да је ручна залога стварно право, јер залогопримац којем је покретна ствар предата у државину има право задржавања (ius retentionis) и право на повраћај ствари (vindicatio pignoris), тако да залогопримац који је
изгубио државину може употребити тужбу за повраћај ствари, у супротном кад не би
могао употребити тужбу за повраћај ствари, његова државина би била стање ван закона,
а није јер настаје као резултат вршења права да се захтева предаја ствари на основу уговора о залози и претпоставка је његовог другог и то основног права првенствене наплате. Залогопримац је дакле, ималац једног субјективног права које га овлашћује на вршење непосредне власти на ствари (држање) са дејством erga omnes. То значи да је и у
правном систему Републике Србије, ручна залога (pignus) по својој природи стварно
право без обзира што је у Закону о облигационим односима, у којем је ручна залога уређена, та формална квалификација изостала. Да ли ће неко право бити проглашено за
облигационо (релативно) или стварно (апсолутно) право, не зависи од тога да ли је неко
право уређено Законом о облигационим односима или законом којим су уређују субјективна стварна права, већ је меродавна и одлучујућа садржина права, а не основ настанка
24
Закон о јавној својини даје одговор на питање ко су правни субјекти права јавне својине (Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе - в. члан 18. Закона о
јавној својини) и који су објекти права јавне својине. У делу у којем уређује објекте јавне
својине, те стицање права на природним богатствима и добрима у општој употреби и управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби, имајући у виду садржину
правила којима се нормирају поменута питања, може се запазити да се нормодавац није на
јасан начин одредио не само према стварима у јавној својини, већ нити према добрима у праву Републике Србије тј. очигледно је неразумевање нормодавца у погледу разликовања ствари (покретних и непокретних) од добара и с тим у вези да ли добра и која, могу бити објекат
стварних права. У савременим правним системима, добра се према својој правној природи
разврставају на општа добра, јавна добра и добра од општег интереса. Општа добра су добра која по својој природи или намени служе општој употреби под једнаким условима, што
значи да сва физичка и правна лица под једнаким условима имају право опште употребе
ових добара и то право није условљено добијањем посебних дозвола или одобрења, али је
ограничено правима опште употребе која имају други. Општа добра на којима физичка и
правна лица имају право опште употребе су ваздух, вода у рекама, изворима, језерима, мору
и не могу бити објекат субјективних стварних права јер подлежу режиму административног
права, а у грађанском праву имају третман ствари ван правног промета (res extra commercium). Општа добра су и речна корита, дно језера, морско дно, обале. Општа добра су дакле,
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делови природе који по својим природним својствима нису подобни за извршавање искључиве власти једног правног субјекта, то су она добра која је природа створила тј. резултат су
деловања природе. Та природна добра служе свима за општу употребу, под једнаким условима и управо зато не могу бити објекат стварних права појединих правних субјеката. Јавна
добра су све оно што је човек створио тј. резултат су људских активности. Услов да би једно
добро било јавно добро јесте да је законом прописано као јавно добро и као такво законом
намењено да служи свима за општу употребу, под једнаким условима и управо зато јавна добра не могу бити објекат стварних права. Јавна добра би се по својој намени могла поделити
на јавна добра у општој употреби и јавна добра у јавној употреби. Јавна добра у општој употреби су јавни путеви, улице, тргови итд., као добра законом намењена да служе свима за
општу употребу под једнаким условима. Иако су јавна добра у општој употреби у својини
Републике Србије која је инвестирала њихову изградњу, Република Србија их не може отуђити баш зато што се ради о добрима у општој употреби, а то значи да за та добра важи јавноправни режим. Јавна добра у јавној употреби су она која служе извршавању права и дужности Републике Србије, нпр. зграде, земљиште, новац, итд. Дистинкција између јавних
добара у општој употреби и јавних добара у јавној употреби нужна је како би се разумело да
су јавна добра у општој употреби подвргнута јавноправном режиму и као таква не могу бити
објекат стварних права појединих правних субјеката, за разлику од јавних добара у јавној
употреби која су, иако у својини Републике Србији, подвргнута грађанскоправном режиму и
која као таква, могу бити објекат стварних права, а то значи да их Република Србија може
отуђити односно продати било којем правном субјекту. Закључак би био да, општа добра и
јавна добра у општој употреби, уопште нису ствари у смислу грађанског права, јер оно што
не може бити објекат стварних права, није ствар. У том смислу, и за општа добра и за јавна
добра у општој употреби, важи исти режим – јавноправни режим. Међутим, од правила да
опште добро, као и јавно добро у општој употреби, не може бити објекат стварних права, постоје два изузетка. Први изузетак, односи се само на опште добро и важи у случају кад се
одређени слободни делови природе, људским радњама захвате или одвоје од свог станишта
или лежишта. Ради се о следећим слободним деловима природе: рудна богатства, воде, дивљач, рибе и сл. На овако захваћеним или одвојеним деловима природе, може се конституисати право својине и друга стварна права и то на основу управног акта тј. дозволе или на
основу концесије надлежног органа. Дакле, ова општа добра, под условом да су испуњене
наведене претпоставке, могу постати објекат права својине или других стварних права физичких или правних лица. Други изузетак, односи се и на општа добра и на јавна добра у општој употреби и важи у случају кад је на општем добру или на јавном добру у општој употреби, изграђена зграда, грађевина или направа. Физичка или правна лица која су на основу
концесије надлежног органа, на општем добру или на јавном добру у општој употреби, изградили зграду, грађевину или направу, могу на тој згради, грађевини или направи, имати
право својине, захваљујући концесионом праву. Наведено правило о концесионом праву је
нормирано слично односу који постоји код права грађења (право грађења је субјективно
стварно право које су скоро све земље евроконтиненталног правног круга почетком ХХ века
увеле у своје правне системе). Међутим, концесионо право је право одређеног трајања обзиром да се концесија додељује на време не дуже од 30 година, а изузетно 50 година, па се поставља питање да ли је могуће да се протеком времена конституише припадност општег добра или јавног добра у општој употреби, концесионом добру тј. изграђеној згради, грађевини
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уређено је Законом о задругама (в. Закон о задругама – "Службени гласник Републике Србије" 112/2015). Устав Републике Србије од 2006. године, прописао је претварање постојеће друштвене својине у приватну својину, а никако у јавну или задружну (в. члан 86. став 2. Устава), па је
упитна сврха постојања три врсте тј. типа права својине (приватна, задружна и јавна). Осим тога, нека питања која се тичу стварноправног уређења
у периоду транзиције из система друштвене у приватну својину, уређена
су новим Законом о планирању и изградњи.
Важећим Законом о планирању и изградњи уређују се услови и
начин уређења простора, услови за уређивање и коришћење грађевинског
земљишта и изградњу објеката, уређује се вршење надзора над применом
одредаба тог закона и инспекцијски надзор, а уређују се и друга питања
од значаја за уређење простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградњу објеката (в. члан 1. став 1. Закона о планирању и изградњи). У том смислу упитно је уређење овим Законом, својинског режиили направи. Одговор на то питање лежи управо у правној природи како општег добра, тако
и јавног добра у општој употреби. Наиме, како се на општем добру и јавном добру у општој
употреби, не могу конституисати субјективна стварна права, то зграда, грађевина или направа изграђена на општем добру или на јавном добру у општој употреби, по престанку концесије постаје опште добро или јавно добро у општој употреби. Специфичност концесионог
права, које омогућава посебну употребу општих добара и јавних добара у општој употреби,
у томе је што се дозвола или концесија могу увек опозвати. Осим тога, заштита ових права
се по правилу остварује у управном поступку, мада је по неким мишљењима могућа и грађанскоправна заштита. У сваком случају, режим коришћења тј. режим опште и посебне употребе општих добара и јавних добара у општој употреби, као и управљање тим добрима уређује се посебним законом. Добра од општег интереса су они посебни делови природе који
због свог економског, стратегијског, историјског итд. значаја, заслужују да посебним законима буду проглашени за добра од општег интереса. У ова добра се убрајају: грађевинска земљишта, пољопривредна земљишта, шуме и шумска земљишта, заштићени делови природе,
биљни и животињски свет, ствари од културног, историјског и еколошког значаја. Статус
добара од општег интереса стиче се посебним законом или одлуком органа или установе под
условима прописаним посебним законом. Добра од општег интереса могу бити објекат
стварних права правних субјеката. Међутим, имаоци стварних права на добрима од општег
интереса, ограничени су у вршењу тих стварних права. Наиме, дужни су да добра од општег
интереса употребљавају на начин прописан посебним законима којима се уређују њихова
права и обавезе у погледу употребе и располагања овим добрима. На тај начин се потенцира
остварење општег интереса, а јер су ова добра од интереса, не само за њиховог имаоца, већ и
за целу друштвену заједницу и цео правни поредак. Дакле, добра од општег интереса се употребљавају друштвено и економски целисходно у смислу очувања добра и његове намене.
Због свог великог значаја, добра од општег интереса уживају посебну друштвену заштиту
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ма на грађевинском земљишту по којем грађевинско земљиште може бити
у свим облицима својине (в. члан 84. став 1. Закона о планирању и изградњи) што није у сагласности са одредбама члана 86. и члана 88. Устава Републике Србије. Наведено питање може бити уређено само оним законом
којим се уређују питања припадања непокретности и њихових делова неком власнику, (питања броја и садржине субјективних стварних права и
њиховог стицања, промене и губитка), а никако законом који уређује урбанистичка и грађевинска питања тј. питања просторног и урбанистичког
планирања и питање изградње објеката.
Указано је да је у раздобљу у којем је наша земља била у социјалистичком правном кругу, иманентна била раздељеност права својине на
овлашћења из њене садржине и креирање самосталних права, као што је
"право коришћења". У том смислу је "право коришћења" било уже стварно право у односу на право друштвене својине (слично, али никако исто
као нпр. право службености у односу на право својине у правним системима евроконтиненталног правног круга). Такође је указано да Устав Републике Србије не предвиђа друштвену својину, већ претварање постојеће друштвене својине у приватну, као и отуђење из јавне својине на начин
и под условима утврђеним законом. Код таквог стања ствари, у стварноправном уређењу Републике Србије не би требало да има места институту
"права коришћења". Међутим, овај институт је ипак задржан, чиме се показује тврдокорност у неприхватању постулата савременог стварноправног уређења.
Ипак, институт "права коришћења" у нашем данашњем правном
поретку, уређује се искључиво Законом о јавној својини, што је само донекле прихватљиво ако се има у виду да је наша земља у транзицији. Правилима нормираним у члану 22. Закона о јавној својини, уређена је садржина "права коришћења" на стварима у јавној својини. Према својој садржини, "право коришћења" има две компоненте. Прва компонента је овлашћење држања (ius possidendi) које се састоји у правној могућности да се
има фактичка власт на ствари тј. државина и то непосредна (будући да посредну државину има ималац јавне својине). Друга компонента је овлашћење коришћења које се састоји у правној могућности предузимања материјалних аката према ствари ради извлачења користи из ствари, а то
овлашћење има две компоненте: прва је употреба ствари (ius utendi) која
се састоји у предузимању материјалних аката према ствари, који су по215
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добни да задовоље потребе имаоца "права коришћења" на начин који одговара редовној намени ствари у јавној својини (ствари у јавној својини
служе остваривању права и дужности ималаца тј. носилаца "права коришћења" – в. члан 20. став 1. Закона о јавној својини) или оној намени која
не служи само остваривању права и дужности, већ остваривању прихода
путем давања у закуп (в. члан 20. став 2. Закона о јавној својини); друга је
прибирање плодова (ius fruendi) и састоји се у овлашћењу прибирања плодова које ствар у јавној својини даје периодично без исцрпљивања своје
супстанце (приходи од давања ствари у закуп), а то значи да "право коришћења" не садржи овлашћење прибирања других прихода којима се
исцрпљује сама супстанца ствари тј. који су део супстанце ствари.
Према правилима нормираним у члану 19. став 1. Закона о јавној
својини, имаоцима "права коришћења" на стварима у јавној својини сматрају се: 1) државни органи и организације; 2) органи и организације аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе; 3) јавна предузећа, друштва капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и
јединица локалне самоуправе, као и њихова зависна друштва, на основу
уговора закљученог на основу акта надлежног органа, а којим ствари у
јавној својини нису пренете у својину тог јавног предузећа, односно друштва. Имаоци "права коришћења" на стварима у јавној својини могу бити
и остала правна лица, али само на основу концесије или по основу државне помоћи (в. члан 19. став 2. и 3. Закона о јавној својини).
Имајући у виду да је круг лица која могу бити правни субјекти
"права коришћења" затворен круг, што значи да се не односи на сва лица,
имајући у виду начин стицања "права коришћења" – на основу акта надлежног органа Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе и то правним послом (уговором или концесијом) или законом (који уређује контролу државне помоћи) и имајући у виду садржину
"права коришћења", остаје нејасна намера нормодавца у погледу правне
природе "права коришћења". Упитно је да ли је ово право које је нормирано искључиво у корист тачно одређених правних субјеката на тачно одређеним објектима, нормирано као уже стварно право. Закључак да је "право коришћења" у Закону о јавној својини ипак нормирано као уже стварно
право, произлази из права на упис у јавну књигу "права коришћења" као
"другог" стварног права. Наиме, према правилима нормираним у члану
77. ст. 1. и 3. Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник
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РС" 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 и 96/2015), државни органи и организације и органи и организације аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и јавне агенције и друге организације чији су оснивачи
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
(дакле, ради се о лицима јавног права), могу уписати "право коришћења"
на непокретности у својини свог оснивача и то само на оним непокретностима које су намењене извршавању њихових надлежности, а према правилу нормираном у члану 77. став 2. Закона о државном премеру и катастру, министарство надлежно за послове одбране, може у војни катастар
уписати "право коришћења" на непокретности у државној односно јавној
својини Републике Србије. Изнад текста члана 77. Закона о државном
премеру и катастру стоји наслов "Упис других стварних права на непокретностима", па се са сигурношћу закључује да је "право коришћења" у
новом стварноправном уређењу Републике Србије нормирано као "друго"
стварно право, уже од права јавне својине.
Интересантно је запазити, без обзира што се "право коришћења"
везује за тачно одређене правне субјекте и тачно одређене објекте, да ово
право као уже стварно право по својој садржини одговара праву плодоуживања као личној службености. Према правилу нормираном у члану 60.
Закона о основама својинскопраних односа, право плодоуживања се уређује законом. Никад није донет закон којим се уређују личне службености, па није било препреке да нормодавац у Закону о јавној својини, кад
то већ није уредио самим Законом о основама својинскопраних односа
(односно једним законом о стварним правима, како би правилно требало
да гласи назив закона којим се уређују субјективна стварна права, кад већ
још увек није донет грађански законик), уместо "права коришћења" уреди
право плодуживања. Осим тога, корисници ствари у јавној својини могли
су бити овлашћени на држање и коришћење тих ствари и на основу облигационог уговора о закупу, није се у њихову корист морало креирати никакво уже стварно право старог назива "право коришћења". Инсистирање
на субјективном грађанском праву старог назива "право коришћења" у новом стварноправном уређењу, само наговештава могућност евентуалног
поновног успостављања раздељености права својине по овлашћењима из
њене садржине, каква је постојала у раздобљу владавине друштвене својине и самоуправљања, а ствара забуну довођењем примењивача права у
дилему о субјектима и објектима тог права.
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3.2 Претварање права управљања, коришћења и располагања
на стварима у друштвеној својини
Претварање права на стварима је таква појава да она права која су
постојала на стварима у бившем правном поретку, али у постојећем правном поретку не улазе у круг затвореног броја стварних права (као што су
специфична права на стварима у друштвеној својини), мењају по сили закона свој садржај, претварајући се у права такве врсте каква постоје у савременом правном поретку. Претварање права на стварима је појава потпуно страна традиционалним правним системима; она се јавља само у
оним правним системима који се мењају тако да из једног типа прелазе у
други – који су у транзицији. Због те транзиције престају постојати неке
врсте права које су до тада постојале. Поставља се питање каква је судбина појединих врста права као делова бившег правног поретка тј. питање
стечених права. Наиме, поставља се питање шта ће се догодити при таквим променама правног поретка са субјективним правима из оних врста
које престају постојати, а која у тренутку промене правног поретка припадају одређеним правним субјектима. Постоје само две могућности: једна
је да таква субјективна права буду укинута и апсолутно престану; друга је
да се претворе у права која су у складу са новим правним системом, па да
тако претворена наставе припадати дотадашњим имаоцима односно њиховим правним следбеницима.
У настојању да се реинтегрише у евроконтинентални правни круг,
наш правни поредак је поново усвојио начело једнакости правних субјеката и одустао од дотадашњег дуализма правних уређења припадања ствари: друштвеносвојинског, с једне стране и својинскоправног, с друге стране. Права управљања, коришћења и располагања друштвеним стварима и
права коришћења грађевинског земљишта престају да буду део савременог правног система, а наш правни поредак се определио за претварање
већ стечених субјективних права тих врста.
Важећим Законом о приватизацији уређени су услови и поступак
промене власништва друштвеног и јавног капитала и имовине (в. члан 1),
па иако овај Закон изричито не садржи правила о претварању дотадашњих
права управљања, коришћења и располагања која су друштвена предузећа
имала на друштвеним стварима, већ само наговештава то претварање (в.
члан 7. став 2.), претварање друштвеног правног лица (друштвеног предузећа) у нови субјект представља статусно дејство које се догађа на основу
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Закона о приватизацији, како важећег, тако и ранијих закона који су уређивали претварање друштвеног капитала и имовине друштвених предузећа, а статусно дејство свакако прати имовинско дејство претварања тј.
прелажење права и обавеза друштвеног правног лица које је престало претварањем, на оно лице које је тим претварањем настало као универзални
сукцесор субјекта који је престао постојати. Та два правна дејства (статусноправно и стварноправно) коинцидирају.
Да би се неко право променило тј. да би му се променио садржај
или правна природа, потребно је да за ту промену постоји ваљан правни
основ. Оправдано је сматрати да се са статусним претварањем друштвених правних субјеката догађа и стварноправно претварање њихових права
управљања, коришћења и располагања друштвеним стварима у право својине. Када је у питању претварање бивших друштвених предузећа, не само да је дотадашње друштвено предузеће претворено у а.д. или д.о.о. итд.
(статусно дејство), него су се уједно претворила у право својине дотадашња права коришћења и располагања на оним стварима које су у поступку претварања друштвеног предузећа пријављена и процењена као друштвени капитал у том предузећу (стварноправно дејство). Оба дејства су
се догодила на основу акта којим је извршено претварање и у часу када је
претварање извршено. Правни основ за стицање права својине на тим
стварима у друштвеној својини тј. правни основ за претварање дотадашњег права коришћења и располагања у право својине, јесте одлука о
претварању коју је донео орган управљања друштвеног предузећа (као и
одлука Агенције за приватизацију) и на том основу се право својине стиче
актом уписа у надлежни регистар оног а.д. или д.о.о. итд. у које се друштвено предузеће претворило. Скептици би рекли да овакво схватање
представља одјек правила из времена кад је наш правни поредак у погледу ствари био раздвојен на друштвеносвојински и својинскоправни уз неизбежну неједнакост правних субјеката (друштвена правна лица и грађанска правна лица) и неједнакост њихове правне способности (по овом правилу друштвена правна лица су могла имати само право управљања, коришћења и располагања, а право својине су могла имати само грађанска
правна лица), те да се овакво схватање сукобљава са два озбиљна проблема: један је доктринарни, а други практични.
Доктринарни проблем је у томе, као што је познато, да претварање
друштвеног правног лица не представља ваљан правни основ, јер су права
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која је друштвено правно лице до претварања имало на стварима у друштвеној својини прешла непромењена на универзалног сукцесора. Тако,
дотадашња права управљања, коришћења и располагања, која су на друштвеним стварима имали правни субјекти док претварањем нису престали
да постоје, по правилу настављају да постоје на истим стварима, а ствари
и даље остају у друштвеној својини, јер на универзалног сукцесора може
да пређе једино оно што је његов ауктор имао, па је искључено да би путем универзалне сукцесије, универзални сукцесор стекао неко другачије
право од свог ауктора, јер аукторова права прелазе на његовог универзалног сукцесора онаква каква јесу и при том се не мењају.
Практичан проблем се показује у томе што одлука друштвеног
предузећа о намераваном претварању (као и одлука Агенције за приватизацију) не садржи у својој изреци било какво утврђење о томе које су
ствари на којима би универзални сукцесор друштвеног предузећа стекао
право својине, па се поставља питање како та одлука може да послужи
као основ стварноправног стицања.
Одговор на питање да ли статусна промена друштвеног предузећа
коинцидира са стварноправном променом права на стварима у друштвеној својини, даје Устав Републике Србије. Устав је прогласио једнакост за
једну од највиших вредности уставног поретка Републике Србије и изричито одредио: "Пред Уставом и законом сви су једнаки" (в. члан 21. став
1), као и "Сви имају једнак правни положај на тржишту." Произлази да у
правном поретку Републике Србије више нема места неједнакости правне
способности друштвених правних лица и грађанских правних лица. Укидањем сваке, па тако и ове неједнакости пред законом, отпала је препрека
да права коришћења и располагања стварима у друштвеној својини пређу
са друштвеног предузећа на његовог универзалног сукцесора, способног
да буде носилац права својине. Та способност га више не дисквалификује
да као сукцесор бившег друштвеног предузећа буде носилац права коришћења и располагања на стварима у друштвеној својини. Чињеница да је
универзални сукцесор друштвеног предузећа заправо грађанско правно
лице тј. својинскоправни субјект, као и сви остали правни субјекти у савременом правном поретку Републике Србије, нипошто није сметња да на
основу Закона о приватизацији, на сукцесора бившег друштвеног предузећа пређу његова права коришћења и располагања друштвеним стварима и
претворе се у право својине (приватне) на тим стварима. У часу претвара220
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ња права управљања односно права коришћења и располагања на стварима које су биле у друштвеној својини, дотадашњи носилац тога права постао је власник тих ствари. Власник ствари је постао по самом праву, а да
му за то није било потребно извршити било какав чин стицања ствари.
Интересантно је запазити да је важећим Законом о приватизацији
предвиђена и приватизација друштвеног капитала из сукцесије (в. члан
79.), те је одређено да ће се капитал у друштвеним предузећима у Републици Србији, која су основана од предузећа чије је седиште на територији република бивше СФРЈ, приватизовати по одредбама тог закона, а
средства остварена од продаје тих предузећа остати на посебном рачуну
министарства надлежног за послове привреде и користиће се у складу са
споразумима који регулишу питања сукцесије.
Будући да из правног поретка Републике Србије мора нестати
правни институт друштвене својине, то се нова права управљања, коришћења и располагања не могу оснивати на стварима.
3.3 О правилу superficies solo cedit
Традиционално значење овог правила подразумева да све што је
израсло из земље или је чврсто спојено са њом припада власнику земљишта и у том смислу све ствари спојене са земљиштем губе своју самосталност и припадају власнику земљишта. Тако све што се посеје, засади, изгради или угради на површини или испод површине земљишта, са намером да трајно остане, постаје саставни део земљишта по принципу accessorium cedit principale. Земљиште је ex lege главна ствар, тако да је онај ко
је власник земљишта и власник зграде25. Кад се отуђи, наследи и оптерети
земљиште, отуђује се, наслеђује се или оптерећује и зграда на земљишту,
по принципу accessorium sequitur principale. Правило superficies solo cedit
25

У римском праву је правило superficies solo cedit одражавало суштину својине на земљишту. Помоћу овог правила решавани су спорови који су настајали поводом сејања (insemenationes), сађења (implantationes) и грађења (inaedificationes) на туђем земљишту. Примена
овог правила је била у складу са друштвеном потребом тадашње аграрне привреде. У класичном и посткласичном периоду јавила су се одступања од овог правила, тако да су нпр.
објектима подизаним на земљишту узетом у дугорочни закуп, располагали закупци, а не
власници земљишта. У феудализму су се јавила још значајнија одступања од овог правила, тако да је прираштај на површини земљишта припадао кметовима који су имали dominium utile, а не феудалцима који су имали dominium directum, па је уместо правила superficies solo cedit, важило правило superficies superficiario (domino cum dominu utili) cedit
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је свој велики преображај доживело у периоду либералног капитализма
због све већег актуелизовања принципа о јединствености права својине и
напуштања концепције подељене својине26. Суперфицијарно право је током свог развоја дозволило правно раздвајање земљишта од зграде и то на
начин да се неутрализује привлачна снага земљишта и тиме зграда држи
правно одвојеном од земљишта. Правно раздвајање зграде од земљишта је
26

У правним системима евроконтиненталног правног круга између осталих, важе два веома битна начела на којима почива право својине: начело јединствености права својине и
начело једноврсности права својине. Према начелу јединствености, право својине је по
свом садржају јединствено право. Овлашћења која чине садржину права својине су неразлучив и неодвојив саставни део права својине. То значи да се ради о јединственом
праву, а не скупу права. У наведеном смислу, власник је ограничен у вршењу својинских овлашћења до оне границе где почињу туђа права (ужа стварна права на туђим
стварима или облигациона права). То је зато што се конституисањем ужих стварних
права или облигационих права у корист трећих лица на ствари на којој власник има право својине, не преносе својинска права, већ је само у питању колизија између својинских овлашћења и права трећих лица. Произлази да је својина право које је недељиво по
овлашћењима (по садржини), а из начела јединствености права својине произлази правило да на истој ствари не могу истовремено постојати два права својине (Duorum vel
plurum in solidum dominium esse non potest). У случају постојања права својине са више
правних субјеката (сусвојина, заједничка својина, етажна својина), ради се о модалитетима (облицима) права својине, а не о нејединствености права својине. У садашњем нашем правном систему још увек се барата са "правом коришћења" de facto истргнутим из
садржине права својине. Према начелу једноврсности, једноврсност права својине је последица начела јединствености права својине тј. последица недопуштености дељења садржине права својине по овлашћењима: држања, коришћења (употреба ствари и прибирање плодова и других прихода) располагања (фактичко и правно располагање). Само је
једна врста права својине без обзира о којим се имаоцима права својине ради. Реч је о
само једној врсти права својине, како у случају када се као власници појављују лица
приватног права (физичко или правно лице), тако и у случају када се као власници појављују лица јавног права (држава, покрајина, јединица локалне самоуправе, органи и организације чији су оснивачи држава, покрајина или јединица локалне самоуправе). Ради
се само о различитим субјектима права својине (лица приватног права и лица јавног
права) и различитим објектима права својине (покретне и непокретне ствари, права). У
нашем правном систему (в. члан 86. став 1. Устава Републике Србије) јемче се три "облика" својине: приватна, задружна и јавна, а заправо се не ради о облицима права својине, већ о врстама тј. типовима права својине, будући да су облици (модалитети) права
својине заправо сусвојина, заједничка својина и етажна својина. То значи да Устав Републике Србије не признаjе једноврсност права својине, а тиме се не признаје нити јединственост права својине. Без обзира што све три врсте својине имају једнаку правну
заштиту (в. члан 86. став 1. Устава Републике Србије), приметна је упорност повлачења
пред постулатима савременог стварног права, те остајање код раздељености садржине
права својине, али у значајно мањем обиму него што је то било у протеклом раздобљу
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у суперфицијарном праву подразумевало да земљиште и зграда могу бити
посебан објекат права својине27. Тако је земљиште могло бити у својини
једног лица, а зграда у својини другог лица. Средњевековни правни системи су имали сличан институт који је омогућавао право имати зграду на
туђем земљишту. Тек у XIX веку правни системи германске традиције напуштају суперфицијарно право као право супротно индивидуалистичком
концепту права својине. У протеклом раздобљу наш правни поредак се темељио на колективистичком концепту суперфицијарног права и разбијању правног јединства непокретности на напред описани начин.
Правило superficies solo cedit се у свом изворном облику у нашем
правном поретку примењивало само код сејања и сађења на туђем земљишту. Примена овог правила је потпуна код сејања и сађења на туђем земљишту, па тако кад неко својим семеном засеје туђе земљиште без сагласности власника земљишта, род припада власнику земљишта који није
дужан дати накнаду за уложена средства и рад. Такође, кад неко својим
садницама засади туђе земљиште, а нема сагласности власника земљишта,
саднице постају саставни део земљишта и припадају власнику земљишта.
Међутим, за случај грађења на туђем земљишту, од значаја су и
друге правне чињенице, као што је савесност, вредност, стамбене прилике, а не правило superficies solo cedit. Грађење на туђем земљишту је вештачки прираштај непокретних ствари (оригинарни начин стицања права
својине) који настаје сједињењем непокретних ствари које припадају различитим власницима између којих не постоји уговорни однос на основу
којег је до сједињења дошло. Ова врста вештачког прираштаја непокретне
ствари подразумева грађење на туђем земљишту својим материјалом и радом и грађење на туђем земљишту туђим материјалом и својим радом.
Грађењем на туђем земљишту својим материјалом и својим радом28 не
27

Симонети, П, Установе правног раздвајања земљишта и зграде и право служности грађења према Нацрту Законика о својини и другим стварним правима Републике Србије,
Правни живот бр. 11/2009.
28
Поводом вануговорног односа власника земљишта и градитеља, законодавац разликује
четири ситуације. Прва ситуација је (в. члан 24. Закона о основама својинскоправних
односа), кад је градитељ савестан (градитељ је савестан ако није знао нити је могао знати да зида на туђем земљишту), а власник земљишта несавестан (власник земљишта је
несавестан кад је знао за градњу, али се није одмах успротивио тј. није опоменуо градитеља), тада савесни градитељ стиче право својине на грађевинском објекту са земљиштем потребним за његову редовну употребу, а власник земљишта има право да, у су223
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стиче се засебно својина на земљишту и засебно на грађевинском објекту
тј. не стиче се сусвојина, већ грађевински објекат са земљиштем на којем
је изграђен, као и земљиштем које је неопходно за његову редовну употребу, постаје јединствен објекат права својине које има или власник земљишта или градитељ, у зависности од вредности земљишта и зграде и у
зависности од оправданих потреба власника земљишта и градитеља, а
према познатом римском начелу "Superficies solo cedit"29.

29

бјективном року од три године од дана сазнања за завршену градњу односно у објективном року од десет година од завршене изградње, од градитеља захтева накнаду вредности земљишта у висини његове прометне цене у време доношења судске одлуке. Друга
ситуација је (в. члан 25. Закона о основама својинскоправних односа), кад је власник
земљишта савестан, а градитељ несавестан, тада власник земљишта може бирати између три опције: у првој опцији, власник земљишта може захтевати да му припадне право
својине на грађевински објекат у којем случају је дужан накнадити градитељу вредност
објекта у висини просечне грађевинске цене објекта у месту у којем се налази у време
доношења судске одлуке; у другој опцији, власник земљишта може захтевати да градитељ успостави пређашње стање тако што ће порушити грађевински објекат; у трећој опцији, власник земљишта може захтевати да градитељ плати прометну цену земљишта.
Право избора једне од три могуће опције, власник земљишта може остварити најкасније
у року од три године од дана завршетка изградње грађевинског објекта, а по протеку тог
рока може захтевати исплату прометне цене земљишта; у сваком случају има право на
накнаду штете по општим правилима облигационог права. Трећа ситуација узима у обзир вредност земљишта и грађевинског објекта, па кад су и власник земљишта и градитељ савесни, а грађевински објекат вреди знатно више од земљишта, градитељу припада
грађевински објекат заједно са земљиштем, с тим да власнику земљишта дугује накнаду
по прометној цени земљишта (в. члан 26. став 1. Закона о основама својинскоправних
односа). У обрнутој ситуацији да је вредност земљишта знатно већа од вредности грађевинског објекта, власнику земљишта припада грађевински објекат по захтеву који може
поднети суду у року од три године од дана завршетка изградње грађевинског објекта, с
тим да градитељу накнади грађевинску вредност објекта у висини просечне грађевинске
цене објекта у месту у којем се налази (в. члан 26. став 2. Закона о основама својинскоправних односа). Четврта ситуација узима у обзир оправдане потребе власника земљишта и градитеља, па кад су и власник земљишта и градитељ савесни, а вредности
земљишта и грађевинског објекта приближно једнаке, суд ће грађевински објекат и земљиште досудити власнику земљишта или градитељу водећи рачуна о њиховим потребама, а нарочито о њиховим стамбеним приликама, с тим да власнику земљишта односно градитељу припада накнада за земљиште односно грађевински објекат по прометној
цени земљишта односно грађевинског објекта (в. члан 26. ст. 3. и 4. Закона о основама
својинскоправних односа). Интересантно је запазити да Закон о основама својинскоправних односа не уређује ситуацију у којој су и власник и градитељ несавесни
Грађење на туђем земљишту туђим материјалом и својим радом јесте случај вештачког прираштаја непокретности који није уређен Законом о основама својинскоправних
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3.4 Одређивање састава непокретности у савременом
стварноправном уређењу
Савремени правни системи одређују састав непокретне ствари (непокретности) по начелу јединствености (јединства) непокретности, по којем непокретност чини земљиште са свиме што је са њим трајно спојено
тј. по начелу које потиче из традиције римског права да superficies solo cedit30. По том начелу, непокретност је земљишна јединица, а све што је са
њом трајно спојено само је део непокретности, па се непокретност идентификује са земљиштем односно непокретност и земљиште су у правном
погледу једно те исто. Трајност спајања са земљиштем, кад је реч о ономе
што је на земљишту изграђено, у правним системима евроконтиненталног
правног круга просуђује се према томе да ли је оно што је изграђено намењено да на земљишту трајно и остане или није. Ако је оно што је на земљишту изграђено стварно намењено да трајно остане, тада је то део земљишта и има исти стварноправни статус као земљиште.
Земљишна јединица је битан део сваке непокретности као објекта
стварних права због чега мора бити појединачно одређена тако да се разликује од осталог земљишта. Томе од давнина служи метод мерења (премера) земље којим се одређује облик, површина и положај поједине земљишне јединице у простору – геометријски метод. Укупна површина земљишта је нешто се што се не мења (или се барем изузетно мења догађајима и поступцима попут исушивања мора, језера, река и сл), па се дељењем површине земљишта (земљине коре) на поједине земљишне једини-

односа, а требало би узети да овај случај увек постоји кад власник земљишта туђим материјалом изгради зграду на свом земљишту, а при том између њега и власника материјала не постоји уговорни однос, као и кад власник земљишта или неко други угради у
земљиште туђу ствар која се не може одвојити без несразмерно великих трошкова. У
наведеним случајевима, власник земљишта би требало да стекне право својине на туђем
материјалу или туђој уграђеној ствари, а власници материјала и уграђене ствари би имали право да захтевају накнаду у висини тржишне вредности материјала и уграђене ствари по правилима облигационог права. У овим случајевима могла би се применити правила нормирана у члану 22. Закона о основама својинскоправних односа
30
Гајева је изрека да земљишту припада све што се на њему зида или сеје ("Solo cedere solent ea, que aedificanturaut seruntur", Gaius – D. 41, 1, 9, 1). Отуда су настала правила:
"solo cedit, quod solo implantantur" и "solo cedit quod solo inaedificatur". Уопштавањем
ових правила настало је правило – "solo cedit superficies" односно "superficies solo cedit"
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це31 (катастарске парцеле) добија поуздан ослонац за одређивање појединачне непокретности. Геометријско одређивање облика, површине и положаја поједине земљишне јединице у односу на остало земљиште, основни је начин на који се земљишна јединица индивидуализира, а посредством тога индивидуализира се и цела непокретност (земљишна јединица
заједно са свим њеним припадностима).
У савременим правним системима еврокотиненталног правног
круга, институционализован је геометријски метод појединачног одређивања земљишних јединица и успостављен систем мерења (премера) земљишта, означавања земљишних јединица и вођење евиденције о тако појединачно одређеним земљишним јединицама тј. вођење катастра земљишта. Редовно је премер земљишта и вођење катастра земљишта делатност
државне управе уређена законом. Тако је и код нас (в. члан 40. до 58. Закона о државном премеру и катастру - "Службени гласник РС" 72/2009,
18/2010, 65/2013, 15/2015 и 96/2015). Међутим, за разлику од евроконтиненталних правних система у којима је непосредна улога у евидентирању
стицања, промене и престанка стварних права на непокретностима поверена судовима који воде земљишне књиге, код нас се евиденција о стварним правима на непокретностима води у катастру непокретности по правилима општег управног поступка (в. члан 59. до 89. Закона о државном
премеру и катастру). За правне односе у погледу непокретности, делатност премера земљишта и вођења катастра земљишта од битне је важности. Тиме се геометријски одређују и означавају појединачне земљишне
јединице и то основна земљишна јединица – катарска парцела (в. члан 42.
Закона о државном премеру и катастру), катастарска општина (в. члан 43.
Закона о државном премеру и катастру) и катастарски срез (в. члан 44. Закона о државном премеру и катастру). Свака катастарска парцела се разликује од осталих по томе како је у катастарском операту приказана геометријски у односу према осталом земљишту, са својим границама (међама), својим обликом и својом површином, те означена посебним катастар31

Погрешна је терминологија коју користи нови Закон о планирању и изградњи (као и ранији закони којима је та материја уређена), кад за основну земљишну јединицу – катастарску парцелу, користи израз "територијална" јединица. Реч "територија" потиче од
лат. речи "territorium" која има значење: 1. земља око града, 2. географски простор одређен природним одликама, 3. подручје обухваћено утврђеним административним границама (Иван Клајн и Милан Шипка, Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2007, стр. 1228)
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ским бројем и именом катастарске општине. Иако је свака непокретност
појединачно одређена катастарском парцелом као геометријским ликом
земљишне јединице евидентираним у катастарском операту и означеним
катастарским бројем и именом катастарске општине, непокретност није
пуки геометријски лик, већ ствар у простору одређена тим ликом, па обухвата све што је са тако одређеном катастарском парцелом сразмерно
трајно спојено на или испод земљине површине.
Земљиште се као објекат права својине и других стварних права
одређује у савременим правним системима искључиво геометријски (катастарском парцелом), а нипошто функционално. Ово се посебно наглашава, јер се у претходном раздобљу код нас баратало са појмом земљишта које служи за редовну употребу зграде, дакле са делом земљишта одређеним функционално. Такво функционално одређивање је чинило објекат стварних права недовољно одређеним, супротстављајући се на тај начин начелу одређености које је једно од основних начела савремених
стварноправних уређења, а носиоце права на земљишту је држало у стању
несигурности у погледу објекта њихових права. Наиме, функционално одређивање земљишта је омогућавало надлежној јавној власти да од постојеће катастарске парцеле одвоји оно за шта би устврдила да није потребно
за редовну употребу неке зграде, а да би одвојени вишак дала неком другом (било стварањем нове катастарске парцеле, било припајањем другој
катастарској парцели). То је било у складу са тадашњим уређењем по којем су сва грађевинска земљишта у градовима и насељима градског карактера била у друштвеној својини, а јавна власт их је давала појединим лицима на коришћење ради изградње зграде (земљиште би и након изградње
зграде остало друштвено, а лице којем би зграда припала имало је "право
коришћења" на оном делу земљишта - катастарске парцеле, који је потребан за редовну употребу зграде). Данас кад грађевинска земљишта више
нису у друштвеној својини (односно кад мора доћи до претварања друштвене својине у приватну, будући да институт друштвене својине више
није део нашег правног поретка – в. члан 86. став 2. Устава Републике Србије), већ у својини одређених лица, такви захвати јавне власти долазе у
обзир једино као акти експропријације.
Успостављање изузетака од начелног јединства непокретности, у
нашем стварноправном уређењу могуће је данас само у посебним случајевима, па то значи да у савременом стварноправном уређењу више нема
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места функционалном одређивању земљишта као земљишта које је потребно за редовну употребу неке зграде према схватању и нахођењу, те
одлуци јавне власти.
Одредбу да се на једној катастарској парцели може образовати већи број грађевинских парцела чији облик и величину одређује надлежни
орган јединице локалне самоуправне за послове урбанизма (в. члан 65.
став 2. Закона о планирању и изградњи), не би се смело разумети другачије него да тај орган одређује на којем се делу катастарске парцеле сме градити одређена зграда у складу са документима просторног и урбанистичког планирања (о документима в. члан 10. Закона о планирању и изградњи). Нипошто се не би смело разумети као да би поменути надлежни орган власникову катастарску парцелу смео смањивати или било како преобликовати без његовог пристанка и пристанка осталих ималаца ужих
стварних права, а према свом нахођењу шта је власнику (и другима) потребно, а шта није потребно, осим у случају експропријације.
Зато је потребно разликовати земљиште као објекат стварних права геометријски одређеног катастарском парцелом од грађевинске парцеле32 као објекта просторног планирања и смештања зграда у простору на
неком делу катастарске парцеле.
4. Успостављање правног јединства непокретности
у Републици Србији
4.1 Успостављање правног јединства земљишта и зграде
Правно јединство непокретности успостављено је Законом о основама својинскоправних односа (в. члан 19. став 2. и члан 24), Законом о
промету непокретности (в. члан 3.) и новим Законом о планирању и изградњи (в. члан 106).
Поновно успостављање правног јединства земљишта и зграде није
нимало лак задатак, након дугог раздобља у којем је оно било занемарива32

Закон о државном премеру и катастру дефинише грађевинску парцелу као део грађевинског земљишта са приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу (в. члан 2. тачка 20. Закона о државном премеру и катастру). Са грађевинском парцелом у вези је и грађевинска линија као линија на, изнад и
испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење основног габарита објекта
(в. члан 2. тачка 10. Закона о државном премеру и катастру)
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но тако да су као одвојени објекти били третирани земљиште односно земљиште за редовну употребу зграде, зграда, заједнички делови зграде.
Наилази се на бројне потешкоће које су последица инерције присутне у
пракси јер се трагови старог уређења, супротног начелу јединствености
непокретности, налазе како и даље у важећим законима, тако и у неким
судским одлукама.
Тако се нпр. пресудом Врховног касационог суда Рев. 295/2014 од
22.1.2015. године, која је очигледно супротна начелу правног јединства
непокретности, усваја тужиочева ревизија и преиначавају се пресуде нижестепених судова тако што се усваја тужбени захтев и утврђује да је тужилац стекао право својине на објектима туженог и "право коришћења"
припадајућег земљишта на означеним парцелама и обавезује тужени да
трпи да се тужилац на основу те пресуде упише у катастар непокретности
као власник објеката и корисник припадајућег земљишта испод објекта и
земљишта које служи за употребу објеката на означеним катастарским
парцелама, када за то буду испуњени остали услови. Привредни апелациони суд је руководећи се поменутом пресудом Врховног касационог суда,
донео пресуду Пж-8022/2014 од 5.8.2015. године, која је такође супротна
начелу правног јединства непокретности, јер се у њој указује да је суд
надлежан да поступа по тужби за утврђење "права коришћења" катастарске парцеле кад то право није уписано у надлежни регистар.
Поменуте судске одлуке у својим разлозима не садрже оцену да
ли странке у спору имају својство лица приватног права или лица јавног
права, а утврђење те чињенице од значаја је за оцену допуштености стицања "права коришћења" на основу судске одлуке. Кад је подносилац тужбе лице приватног права, тужба за утврђење да је тужилац као лице приватног права стекао "право коришћења", недопуштена је са становишта
непостојања "права коришћења" ("право коришћења" на грађевинском земљишту тј. катастарској парцели нужно се претвара у приватну својину уз
накнаду или без накнаде), будући да то право не улази у затворени круг
субјективних стварних права у правном поретку Републике Србије у време доношења судске одлуке тј. "право коришћења" није законом одређено
као субјективно грађанско право. Кад је подносилац тужбе лице јавног
права, тужба за утврђење да је тужилац као лице јавног права стекао "право коришћења", недопуштена је са становишта стицања "права коришћења" на непокретностима у јавној својини, а јер се то право стиче актом
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надлежног органа Републике Србије, аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе (в. члан 14. став 3. Закона о јавној својини), а нипошто судском одлуком.
Поменуте судске одлуке Врховног касационог и Привредног апелационог суда послужиле су за уједначавање судске праксе у Привредном
апелационом суду у поступку по жалби на првостепену пресуду којом је
одбијен тужбени захтев за утврђење права својине на земљишту за редовну употребу грађевинског објекта и у поступку по жалби на првостепено
решење којим је одбијен приговор стварне надлежности привредног суда
за поступање по тужби за утврђење права својине на земљишту за редовну употребу грађевинског објекта33. Наведене судске одлуке у својим разлозима не садрже оцену допуштености стицања било којег стварног права
на земљишту за редовну употребу грађевинског објекта. Наиме, земљиште за редовну употребу грађевинског објекта (зграде), јесте саставни део
грађевинске парцеле, а грађевинска парцела је објекат урбанистичког и
просторног планирања, а нипошто објекат стварног права. Објекат стварног права може бити само катастарска парцела као основна земљишна јединица. Како земљиште за редовну употребу зграде не може бити објекат
стварног права, јер је неодвојиви део зграде и саме катастарске парцеле на
којој је зграда изграђена, а сходно начелу правног јединства непокретности, то се на неодвојивом делу непокретности, будући да земљиште са
зградом чини јединствену непокретност, не може стицати право својине.
То значи да земљиште за редовну употребу грађевинског објекта уопште
није ствар у смислу грађанског права, јер како је то познато, оно што не
може бити објекат стварних права, није ствар. Законом о планирању и изградњи успостављено је јединство непокретности (в. члан 106. став 1), па
катастарска парцела изграђеног грађевинског земљишта заједно са објектима саграђеним на њој, по окончаном поступку претварања права коришћења у право својине на грађевинском земљишту, постаје јединствени
предмет права својине (јединство непокретности), тако да се сва постојећа
права и терети који су постојали на објекту, односно посебном делу објекта, од тренутка уписа права својине преносе и на ту катастарску парцелу,
односно део катастарске парцеле власника тог посебног дела, осим ако је
на том земљишту установљен дугорочни закуп. Ако би било могуће сти33

В. пресуду Привредног апелационог суда 9. Пж-47/2015 од 19.5.2016. године и решење
Привредног апелационог суда 9. Пж-5238/2014 од 12.5.2016. године
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цање права својине на земљишту за редовну употребу као неодвојивом
делу јединствене непокретности коју чини катастарска парцела као основна земљишна јединица и зграда изграђена на њој односно ако би било могуће стицање права својине на том земљишту које није ствар у грађанскоправном смислу, онда би било могуће и стицање права својине на једној
соби у стану, као што је то било могуће у раздобљу владавине друштвене
својине и права из садржине друштвене својине осамостањених у посебна
права, као и владавине самоуправљања.
Произлази да у 2015. години када се тачно зна затворени круг субјективних стварних права у који свакако не улази "право коришћења" и
када важећи закони Републике Србије дефинишу катастарску парцелу као
објекат стварног права, а грађевинску парцелу чији је саставни део земљиште за редовну употребу грађевинског објекта, као објекат урбанистичког и
просторног планирања, судске одлуке Врховног касационог суда и Привредног апелационог суда одређују да се "право коришћења" и право својине може стећи и на земљишту за редовну употребу када носилац тог права
није уписан у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима.
Поменуте одлуке не садрже разлоге о оцени допуштености права на упис
"права коришћења". Наиме, Закон о државном премеру и катастру одређује
упис стварних права и то својине, хипотеке, других стварних права (међу
којима "право коришћења" у корист субјеката на објектима одређеним Законом о јавној својини) и упис облигационих права (в. чл. 75. до 77б), па
произлази да упис "права коришћења" у корист лица приватног права уопште није прописан, већ само упис "права коришћења" у корист лица јавног
права. Упис непокретности се дефинише као упис података о катастарској
парцели, објекту и посебном делу објекта (в. члан 74. Закона о државном
премеру и катастру), па произлази да упис непокретности може садржати
посебне податке о земљишту за редовну употребу грађевинског објекта само као саставном делу грађевинске парцеле тј. катастарске парцеле, тек кад
то земљиште буде одређено или утврђено решењем надлежног органа за
имовинскоправне послове јединице локалне самоуправе на чијој територији надлежности се непокретност налази (в. члан 105. у вези члана 102. Закона о државном премеру и катастру и члана 14. и члана 6. Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду). Код таквог стања ствари поставља се питање каква је правна корист од
судских одлука којима је утврђено "право коришћења" или право својине
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на земљишту за редовну употребу грађевинског објекта, будући да се на
основу тих судских одлука не може остварити право на упис у јавну књигу
"права коришћења" или права својине на земљишту за редовну употребу
грађевинског објекта.
Поставља се питање који је ratio decidendi (разлог одлучивања) у
цитираним пресудама Врховног касационог суда и Привредног апелационог суда. У правним системима где је судска пракса извор права, ratio decidendi је део одлуке највише судске инстанце који обавезује нижестепене
судове да у истим правним и чињеничним стварима исто поступају. У
правним системима где судска пракса није извор права не постоји класични ratio decidendi, већ суд одлучује на основу материјалноправних прописа, с тим што одредба члана 355. став 4. Закона о парничном поступку,
обавезује суд да у образложењу пресуде увек наведе релевантно чињенично стање и пропис на основу којег је донета судска одлука. У том смислу
у домаћем праву могло би се рећи да је ratio decidendi обавеза нижестепеног суда да приликом доношења пресуде има у виду како је највиша судска инстанца применила одговарајући пропис у истој или битно сличној
чињеничној ситуацији. У образложењу конкретне пресуде Врховног касационог суда нема навода на основу које материјалноправне одредбе је тај
суд стао на становиште да тужиоцу треба признати субјективно грађанско
право које се састоји од "права коришћења" на земљишту за редовну употребу грађевинског објекта. Ако се мисли на одредбу члана 70. Закона о
планирању и изградњи, иако се Врховни касациони суд није позвао на ову
одредбу (али се није позвао нити на било коју другу, а мериторно је одлучио преиначавајући нижестепене пресуде), ова одредба се не може применити, јер се истом уређује одређивање земљишта за редовну употребу од
стране надлежног органа управе, а не стицање "права коришћења" на земљишту за редовну употребу. Правна последица цитиране пресуде Врховног касационог суда може се посматрати са аспекта признавања судском
одлуком оног субјективног грађанског права које у смислу члана 1. Закона о парничном поступку, не може бити предмет деклараторне судске заштите тражене садржине, јер се на земљишту за редовну употребу не
утврђује стицање било којег субјективног стварног права, већ се земљиште одређује односно утврђује и то одређивање и утврђивање земљишта
за редовну употребу зграде је у искључивој надлежности управног органа
односно земљиште се одређује и утврђује по правилима општег управног
поступка. На овај начин омогућена је мимо Закона о управним споровима,
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својеврсна судска контрола рада управе, што је не само без основа у закону, већ и могући простор за злоупотребе када би се судском одлуком
остваривало субјективно грађанско право које није нити повређено, нити
угрожено, нити неизвесно, а заправо се ради само о праву на одређивање
односно утврђивање земљишта за редовну употребу у посебним случајевима по правилима општег управног поступка, а нипошто о стицању субјективног стварног права.
4.2 Претварање права коришћења у право својине
на грађевинском земљишту
4.2.1 Уводне напомене
Новим стварноправним уређењем Републике Србије одређени су
субјекти права претварања "права коришћења" у право својине на грађевинском земљишту и то у зависности од тога да ли се претварање врши уз
накнаду или без накнаде. Објекат претварања права коришћења грађевинског земљишта у право својине јесте катастарска парцела. Потпуно је разумљиво што је објекат права претварања катастарска парцела, будући да
само катастарска парцела, као основна земљишна јединица, може бити
објекат стварног права. Тако грађевинска парцела у чијем је саставу и земљиште испод и око грађевинског објекта за његову редовну употребу, не
може бити објекат стварног права јер је објекат урбанистичког и просторног планирања, па произлази да објекат стварног права не може бити нити
земљиште испод и око зграде за њену редовну употребу како саставни део
грађевинске парцеле. Земљиште за редовну употребу грађевинског објекта (зграде) јесте објекат урбанистичког и просторног планирања, па се на
њему као неодвојивом делу непокретноси, судском одлуком не може
оснивати право својине, нити право коришћења из разлога на које је већ
указано.
Новим Законом о планирању и изградњи заправо је одређено да
грађевинско земљиште може бити у свим облицима својине (в. члан 84.
став 1) и да право својине на грађевинском земљишту у јавној својини
има Република Србија, аутономна покрајина односно јединица локалне
самоуправе (в. члан 84. став 2), да је грађевинско земљиште, као и грађевинско земљиште у јавној својини, у промету и да се може давати у закуп
(в. чл. 85. и 86), а да се накнада за коришћење грађевинског земљишта
плаћа у складу са ранијим Законом о планирању и изградњи ("Службени
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гласник РС" 47/2003 и 34/2006) док се та накнада не интегрише у порез на
имовину (в. члан 220).
4.2.2 Претварање права коришћења у право својине на грађевинском
земљишту уз накнаду
Субјекти и објекат права на конверзију. Закон о претварању
права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду,
одређује да су субјекти права претварања тј. права на конверзију носиоци
"права коришћења" и то (в. члан 1. став 2): 1) лица која су била или јесу
привредна друштва и друга правна лица која су приватизована на основу
закона којима се уређује приватизација, стечајни и извршни поступак, као
и њихови правни следбеници у статусном смислу; 2) лица - носиоци права
коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту у државној својини
које је стечено ради изградње у складу са раније важећим законима којима је било уређено грађевинско земљиште до 13. маја 2003. године или на
основу одлуке надлежног органа; 3) лица чији је положај одређен законом
којим се уређује спорт, као и удружења; 4) друштвена предузећа, носиоци
права коришћења на грађевинском земљишту; 5) лица на која се примењују одредбе прописа Републике Србије и билатералних међународних
уговора којима се уређује спровођење Анекса Г Споразума о питањима
сукцесије ("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", број 6/02)34.
Објекат права на конверзију је катастарска парцела изграђеног
или неизграђеног грађевинског земљишта (в. члан 5. Закона).
Услови за остваривање права на конверзију. Право на конверзију
остварује се уз накнаду чију висину утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за имовинско правне односе (в. члан 3. Закона). Субјекти права на конверзију имају право на умањење тржишне вредности
грађевинског земљишта на начин и по поступку предвиђеном у чл. 7. до 9.
и у члану 12. Закона и у том случају имају право на умањење и висине накнаде, а накнада се плаћа на начин предвиђен у члану 13. Закона35.
34

В. члан 1. став 2. и члан 2. Закона о претварању права коришћења у право својине на
грађевинском земљишту уз накнаду ("Службени гласник РС" 64/2015).
35
Више о накнади в.: Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услови, начини и поступак размене непокретности ("Службени гласник РС" 61/2015 и 88/2015) и Уредба о одређивању процента
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Интересантно је запазити да право на конверзију могу остварити
само они субјекти који су уписани у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима као носиоци права коришћења (в. члан 4. ст. 1. и
3. Закона). Овакво нормирање има недостатке из неколико разлога. Прво,
иако није довољно јасно, правило нормирано у члану 4. став 1. Закона, односи се на неизграђено грађевинско земљиште и у том случају надлежни
орган којем је поднет захтев за конверзију прибавља извод из листа непокретности за катастарску парцелу за коју је поднет захтев за конверзију
ради оцене постојања активне процесне легитимације подносиоца захтева.
Правило нормирано у члану 4. став 3. Закона, односи се на изграђено грађевинско земљиште и у том случају надлежни орган којем је поднет захтев за конверзију прибавља извод из листа непокретности за катастарску
парцелу за коју је поднет захтев за конверзију ради оцене постојања активне процесне легитимације подносиоца захтева и прибавља информацију о локацији за предметну катастарску парцелу, издату у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" 72/09,
81/09, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14
и 145/14). Друго, познато је да је у протеклом раздобљу грађевинско земљиште било у друштвеној својини и да су власници зграда изграђених
на том земљишту имали само "право коришћења", а познато је да је у протеклом раздобљу раширена била појава ванкњижног власништва на зградама, те да власници зграда нису остваривали своје право на упис у јавну
књигу права својине на згради, а камоли право на упис "права коришћења" на грађевинском земљишту тј. катастарској парцели на којој је зграда
изграђена и да евиденција књижних права није била на завидном нивоу,
нити је данас на завидном нивоу, иако грађевинско земљиште више није у
друштвеној својини, управо је супротно. Треће, овакво нормирање не само да компликује поступак остваривања права на конверзију, већ га и обесмишљава, јер у крајњем исходу онемогућава подносиоца захтева да
оствари право на конверзију да би извршио упис права својине на катастарској парцели. То зато што носиоци "права коришћења" у потрази за
начином да постављени услов за конверзију испуне, подносе тужбе суду
умањења тржишне вредности неизграђеног грађевинског земљишта за лица носиоце
права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту, ако се грађевинско земљиште налази на територији недовољно развијене јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС" 113/2015).
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за утврђење да су стекли "право коришћења" на земљишту за редовну
употребу грађевинског објекта (зграде) на којем је објекат изграђен, не би
ли на основу судске одлуке којом се утврђује њихово "право коришћења"
извршили упис тога права у јавну књигу и тако испунили услов за остваривање права на конверзију. Да би изашли у сусрет носиоцима "права коришћења", судови доносе судске одлуке којима се утврђује стицање "права коришћења" на земљишту за редовну употребу зграде на односној катастарској парцели. Указано је већ да су такве одлуке у супротности са
нашим позитивним стварноправним уређењем које у корист лица приватног права не предвиђа "право коришћења" као стварно право на непокретности и да су супротне начелу правног јединства непокретности, с обзиром да земљиште за редовну употребу грађевинског објекта (зграде) не
може бити објекат стварног права. Указано је на разлоге због којих на
основу судских одлука којима је утврђено њихово "право коришћења" на
катастарској парцели (изграђеном или неизграђеном грађевинском земљишту), носиоци "права коришћења" неће моћи да изврше упис "права коришћења" у јавну књигу. Како је услов за остваривање права на конверзију
"права коришћења" да носилац "права коришћења" буде уписан у јавну
књигу, то се поставља питање на који начин ће он моћи да оствари право
на конверзију, а према описаном правном стању, право на конверзију се
не може остварити. Тако је поступак за конверзију који би у датом случају трајао више година, потпуно обисмишљен, а подносилац захтева за
конверзију обесправљен. Једино што се може рећи у овом случају јесте:
Шта ми то заправо чинимо.
Ако је тачно, а вероватност тачности не би требало да буде сумњива, да наше нормодавство инсистира на постулатима савременог стварноправног уређења, а то значи на начелу јединства непокретности, онда је
упутно да хитно коригује сва нормирана правила која су у противречности не само са осталим нормираним правилима у истом закону, већ и са
осталим законима који уређују питања стицања стварних права на катастарској парцели као основној земљишној јединици, која може бити објекат стварног права и у чијем саставу је грађевинска парцела као грађевинско (изграђено или неизграђено) земљиште. Наведено правило из члана 4.
ст. 1. и 3. Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, у супротности је са новим Законом о планирању и изградњи (в. члан 105. став 1.) којим је одређено да власник
објекта односно посебног физичког дела објекта који није уписан у јавну
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књигу као носилац "права коришћења" на грађевинском земљишту на којем је тај објекат изграђен, стиче право својине на катастарској парцели на
којој је објекат изграђен, осим кад је право својине на објекту стечено по
основу легализације објекта односно на основу Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе ("Службени гласник РС" 25/2013). Поставља се питање да ли је примењивачу могуће да арбитрарно одлучује, те да у зависности од симпатија
према подносиоцу захтева за конверзију, примени Закон о претварању
права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду
и одбије захтев јер подносилац захтева за конверзију није уписан у јавну
књигу као носилац "права коришћења" или примени Закон о планирању и
изградњи и захтев за конверзију усвоји иако подносилац захтева за конверзију није уписан у јавну књигу као носилац "права коришћења".
Указано је на нужно разликовање ствари (покретних и непокретних) од добара у Републици Србији (општа добра, јавна добра у општој
употреби, јавна добра у јавној употреби и добра од општег интереса), па
како општа добра и јавна добра у општој употреби не могу бити објекат
стварних права, а самим тим нити предмет права уписа у јавну књигу о
евиденцији права, то нормирању о јавним добрима у општој употреби (саобраћајница, била она интерна или не, јесте јавно добро у општој употреби без обзира ко је финансирао изградњу), нема места у Закону о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду. Непокретноси које не могу бити објекат стварних права, не могу
бити предмет уписа у јавну књигу, па не могу бити нити предмет права на
конверзију. У том смислу, правило нормирано у члану 8. ст. 5. и 6. Закона
о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, не би се смело разумети другачије него као изузетак од
правила из члана 4. истог закона којим је постављен услов за остваривање
права на конверзију, а јер је то сагласно и правилу из члана 105. став 1.
Закона о планирању и изградњи, па је у том смислу изузетак нужно нормирати у тачки 4. Закона, која се односи на услове за конверзију и то у
члану 4. Ако је услов остваривања права на конверзију у члану 4. Закона о
претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту
уз накнаду, нормиран као правило које је по својој природи ius cogens, онда се изузетак од правила мора нормирати у истом оном делу закона у којем је правило нормирано.
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Интересантно је запазити да су правила нормирана у члану 8. ст.
5. и 6. Закона, смештена испод наслова седме тачке Закона – "Право на
умањење тржишне вредности грађевинског земљишта". Нормодавцу није
сметало да у члану 8. Закона у ставу првом и другом, уреди питање умањења тржишне вредности грађевинског земљишта и питање умањења висине накнаде за конверзију, а да затим у ставу трећем, четвртом, петом и
шестом истог члана, уреди питања која се тичу земљишта за редовну употребу објекта и површине тог земљишта, иако је члан 8. Закона смештен у
оној тачки Закона која та питања не уређује.
Следом изнетог, правила нормирана у члану 8. ст. 5. и 6. Закона,
морају се разумети тако да када су на катастарској парцели изграђени
објекти чији власници нису уписани у јавну књигу, а земљиште испод тих
објеката се сматра земљиштем за редовну употребу, подносилац захтева
за конверзију је дужан да обезбеди налаз и мишљење судског вештака геодетске струке у којем ће бити утврђена површина земљишта испод објекта и налаз и мишљење достави надлежном органу уз захтев за конверзију.
Дакле, подносиоцу захтева за остваривање права на конверзију који није
уписан у јавну књигу као носилац "права коришћења", мора се омогућити
остварење права на конверзију "права коришћења" у право својине.
Поступак за претварање права коришћења у право својине. Субјекти права на конверзију покрећу поступак подношењем захтева о којем
одлучује орган надлежан за имовинскоправне послове на чијој територији
надлежности се налази грађевинско земљиште тј. катастарска парцела која је предмет захтева за конверзију (в. члан 10. Закона).
Кад је предмет захтева катастарска парцела изграђеног грађевинског
земљишта, надлежни орган утврђује земљиште за редовну употребу грађевинског објекта (зграде) тако што се укупна површина земљишта под објектима изграђеним на тој катастарској парцели, која је утврђена на основу податка из преписа листа непокретности, подели са максималном површином
коју дозвољава индекс заузетости на тој катастарској парцели, који је утврђен важећим планским документом, а на основу издате информације о локацији и добијени количник помножи са укупном површином катастарске парцеле (в. члан 11. став 2. у вези члана 8. ст. 3, 4. и 5. Закона).
Кад је предмет захтева катастарска парцела односно више катастарских парцела које представљају комплекс неизграђеног грађевинског
земљишта на којем је у складу са планским документима предвиђена из238
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градња објеката јавне намене или јавних површина, решавању захтева за
конверзију претходи поступак утврђивања комплекса у који улазе све катастарске парцеле предвиђене за изградњу тих објеката, а поступак спроводи орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове просторног
планирања и урбанизма (в. члан 11. став 3. у вези члана 9. и члана 6. став
1. Закона).
Када је предмет захтева катастарска парцела на којој је изграђено
више објеката различитих власника, пре подношења захтева за конверзију
се врши развргнуће сувласничке или сукорисничке заједнице, у складу са
чланом 106. Закона о планирању и изградњи. Сувласничка заједница постоји у случају када је на једној катастарској парцели изграђено више
објеката различитих власника, па се развргнуће те заједнице врши на
основу сагласности власника постојећих објеката, а уколико се сагласност
не постигне, развргнуће сувласничке заједнице се постиже судским путем. На основу развргнућа сувласничке заједнице, спроводи се поступак
парцелације пред надлежним органом за послове државног премера и катастра, па се по спроведеном поступку парцелације за сваки објекат формира посебна катастарска парцела и на тај начин се успоставља јединство
непокретности. На исти начин се врши и развргнуће сувласничке заједнице следећих лица: 1) носилаца права коришћења на грађевинском земљишту, која су била или јесу привредна друштва и друга правна лица на која
су се примењивале одредбе закона којима се уређује приватизација, стечајни и извршни поступак, као и њихове правне следбенике; 2) носилаца
права коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту у државној
својини које је стечено ради изградње у складу са раније важећим законима којима је било уређено грађевинско земљиште до 13. маја 2013. године, или на основу одлуке надлежног органа; 3) носилаца права коришћења
на грађевинском земљишту, чији је положај одређен законом којим се
уређује спорт, као и удружења; 4) друштвених предузећа, носилаца права
коришћења на грађевинском земљишту; 5) носилаца права коришћења на
грађевинском земљишту, на која се примењују одредбе прописа Републике Србије и билатералних међународних уговора којима се уређује спровођење Анекса Г Споразума о питањима сукцесије ("Службени лист СРЈ Међународни уговори", број 6/02), с тим што је циљ тог развргнућа истовремено развргнуће сукорисничке заједнице на катастарским парцелама и
формирање нових катастарских парцела на којима се уписује њихово пра239
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во коришћења које се тек након тога може претворити у право својине уз
плаћање накнаде. Сувласничка заједница постоји и у случају кад је на
једној катастарској парцели уписано више власника, а само један од њих
је власник изграђеног објекта на тој парцели; у овом случају се по спроведеном поступку развргнућа сувласничке заједнице, спроводи поступак
парцелације и формира катастарска парцела на којој је изграђен објекат, а
од осталог грађевинског земљишта формирају се катастарске парцеле као
неизграђено грађевинско земљиште и на тај начин се успоставља јединство непокретности. Сукорисничка заједница постоји у случају када је на
једној катастарској парцели уписано више сукорисника, а само један од
њих је власник објекта изграђеног на тој парцели, јединство непокретности се успоставља по спроведеном поступку парцелације за катастарску
парцелу на којој је изграђен објекат, док се остале парцеле формирају као
катастарске парцеле неизграђеног грађевинског земљишта.
Када је предмет захтева за конверзију катастарска парцела која је
истовремено предмет захтева у поступку реституције, надлежни орган без
одлагања доноси закључак о прекиду поступка, док се правноснажно не
оконча поступак враћања одузете имовине (в. члан 11. став 6. Закона).
Решење о конверзији. По спроведеном поступку, кад утврди да су
испуњени услови за конверзију, у року од осам дана надлежни орган доноси решење којим се утврђује право на претварање "права коришћења" у
право својине на катастарској парцели која је предмет захтева. Решење садржи податке о подносиоцу и катастарској парцели, односно катастарским парцелама на којима се дозвољава конверзија, као и висину накнаде,
начин плаћања и средство обезбеђења, у случају плаћања на једнаке месечне рате. Када је тржишна вредност грађевинског земљишта умањена у
складу са овим законом, саставни део диспозитива решења је и основ и
начин умањења висине накнаде, као и начин плаћања. Решење садржи и
констатацију да је по правноснажности, то решење основ за упис права
својине у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима (в.
члан 14. Закона). По правноснажности решења стичу се услови за упис
права својине на катастарској парцели грађевинског земљишта. Уз захтев
за упис права својине доставља се правноснажно решење и доказ да је накнада исплаћена или уколико се плаћање врши на рате, потврда надлежног органа о уплати прве рате. Орган надлежан за послове државног
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премера и катастра врши упис права својине у року од седам дана од дана
подношења захтева за упис права својине (в. члан 17. Закона).
4.2.3 Претварање права коришћења у право својине на
грађевинском земљишту без накнаде
Право на претварање "права коришћења" у право својине на грађевинском земљишту и то без накнаде имају следећа лица (в. члан 102. ст. 1.
до 8. и члан 103. Закона о планирању и изградњи): 1) лице које је у јавну
књигу уписано као власник објекта који се налази на катастарској парцели
која је предмет претварања односно лице које је као власник објекта у јавну књигу уписано као носилац права коришћења на катастарској парцели
на неизграђеном грађевинском земљишту (осим лица из члана 102. став 9.
Закона о планирању и изградњи); 2) Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, који су у јавну књигу уписани као
носиоци права коришћења на неизграђеном и изграђеном земљишту у државној својини дана 11. септембра 2009. године; 3) правна лица чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, који су у јавну књигу уписани као носиоци "права коришћења"
на неизграђеном и изграђеном грађевинском земљишту у државној својини дана 11. септембра 2009. године; 4) стране државе за потребе својих
дипломатских и конзуларних представништава и то на основу претходно
прибављене сагласности министарства надлежног за послове правде, на
бази реципроцитета; 5) власници објеката изграђених на грађевинском земљишту у јавној својини за које је закључен уговор о закупу ради изградње у трајању од најмање 50 година, под условом да је у целини исплаћен
износ закупнине за период на који гласи уговор о закупу; 6) закупци грађевинског земљишта у јавној својини, за које је закључен уговор о закупу
ради изградње у трајању од најмање 50 година, под условом да је у целини исплаћен износ закупнине за период на који гласи уговор о закупу,
осим ако закуподавац у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи покрене судски поступак за раскид уговора
о закупу и тај се спор правноснажно оконча у његову корист; 7) закупци
на грађевинском земљишту у јавној својини, за које је закључен уговор о
закупу без накнаде и то тако да се право закупа претвара у право својине
на грађевинском земљишту без накнаде, када решење о употребној дозво-
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ли за објекат изграђен на том земљишту постане правноснажно, ако је то
предвиђено уговором о закупу.
"Право коришћења" на грађевинском земљишту у корист поменутих лица претвара се у право својине без накнаде по самом закону (в. члан
102. став 1. Закона о планирању и изградњи) јер се стиче даном ступања
на снагу Закона о планирању и изградњи (в. члан 102. став 2. Закона о
планирању и изградњи).
Упис права својине у јавну књигу у корист лица означених у тач. 1.
до 4. овог реферата, врши орган надлежан за послове државног премера и катастра и то по службеној дужности. Упис права својине у корист лица означених у тач. 5. до 7. овог реферата, врши орган надлежан за послове вођења
евиденције непокретности и правима на њима и то по захтеву тих лица.
4.3 Одређивање и утврђивање земљишта
за редовну употребу зграде
У савременим стварноправним уређењима евроконтиненталног
правног круга, не постоји институт земљишта за редовну употребу грађевинског објекта (зграде) на којем је објекат изграђен. Објекти (зграде) се
граде према планским документима на грађевинским парцелама које су
саставни део катастарских парцела у својини одређених лица, па катастарска парцела и објекат на њој изграђен представљају јединствену непокретност која је објекат стварног права. У нашем правном поретку који је
још увек у транзицији, институт земљишта за редовну употребу грађевинског објекта је још увек присутан, иако је земљиште за редовну употребу
саставни део грађевинске парцеле као објекта урбанистичког и просторног планирања, а грађевинска парцела саставни део катастарске парцеле
која је објекат стварног права – права својине и других ужих стварних
права. Међутим, институт земљишта за редовну употребу грађевинског
објекта ипак нема оно значење које је имао у протеклом раздобљу, кад је
наша земља припадала социјалстичком правном кругу.
Институт земљишта за редовну употребу грађевинског објекта
уређен је правилима нормираним у члану 70. и 105. Закона о планирању и
изградњи, одређује се само у посебним случајевима, а одређује га и утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан за имовинскоправне
односе на територији чије надлежности се земљиште налази.
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Земљиште за редовну употребу је дефинисано као земљиште испод објекта и земљиште око објекта, које испуњава услове за грађевинску парцелу и које може по спроведеном поступку парцелације постати
катастарска парцела.
Орган јединице локалне самоуправе надлежан за имовинскоправне односе поводом земљишта за редовну употребу доноси две врсте одлука: прво, решење о одређивању земљишта за редовну употребу и друго,
решење о утврђивању земљишта за редовну употребу.
Прво решење надлежни орган доноси у случају (в. члан 70. став 3.
тачка 1. и члан 105. ст. 4, 5. и 6. Закона о планирању и изградњи) кад је
катастарска парцела на којој је изграђен објекат само земљиште испод
објекта, а објекат је легално изграђен. Власник објекта у том случају има
право на претварање "права коришћења" на катастарској парцели уз накнаду чија висина одговара тржишној цени, а одређује се непосредном погодбом између власника објекта и власника земљишта. Ако је земљиште
за редовну употребу објекта мање од катастарске парцеле на којој је објекат изграђен, а од преосталог земљишта се не може формирати посебна
грађевинска парцела, власник земљишта може тај преостали део земљишта отуђити власнику објекта по тржишној цени непосредном погодбом.
Ако је земљиште за редовну употребу објекта мање од катастарске парцеле на којој је објекат изграђен, а од преосталог земљишта се може формирати посебна грађевинска парцела, власник земљишта може тим преосталим делом земљишта располагати. У овом случају надлежни орган доноси
решење којим одређује земљиште за редовну употребу и право на претварање права коришћења у право својине и то решење служи као основ за
право на упис у јавну књигу права својине на грађевинском земљишту.
Друго решење надлежни орган доноси у два случаја (в. в. члан 70.
став 3. тач. 2. и 3. Закона о планирању и изградњи). У оба случаја ради се о
нелегално изграђеним објектима. У првом случају ради се о објекту за који
је поднет захтев за легализацију за који је надлежни орган утврдио да постоји могућност легализације или објекту који је уписан у евиденцију о непокретности и правима на њима у складу са раније важећим законима којима је уређивана легализација објеката или на основу Закона о легализацији
објеката ("Службени гласник РС" 95/2013 и 117/2014), када је такав објекат
изграђен на грађевинском земљишту на којем је као носилац "права коришћења" односно власник уписана Република Србија, аутономна покрајина,
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јединица локалне самоуправе или правно лице чији су оснивачи Република
Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или неко друго
правно односно физичко лице. У другом случају ради се о објекту који је
уписан у евиденцију о непокретности и правима на њима у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним
без грађевинске дозволе ("Службени гласник РС" 25/2013), када је такав
објекат изграђен на грађевинском земљишту на којем је као носилац "права
коришћења" односно власник уписана Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или правно лице чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или неко
друго правно односно физичко лице. У сваком случају у поступку легализације, надлежни орган може одредити грађевинско земљиште испод објекта
као земљиште за редовну употребу, уз обавезу подносиоца захтева за одређивање грађевинског земљишта да у року од пет година од дана правноснажности решења о легализацији покрене поступак за утврђивање земљишта
за редовну употребу и формирање грађевинске парцеле. Дакле, у ова два
случаја, утврђивању земљишта за редовну употребу претходи поступак легализације објекта који спроводи министарство надлежно за послове грађевинарства односно надлежни орган аутономне покрајине односно јединице
локалне самоуправе и претходи поступак формирања катастарске парцеле
који спроводи надлежни орган за послове урбанизма. По спроведеним поступцима, орган јединице локалне самоуправе надлежан за имовинскоправне односе доноси решење о утврђивању земљишта за редовну употребу и
формирању грађевинске односно катастарске парцеле и утврђује престанак
"права коришћења" на грађевинском земљишту односно утврђује право
власника објекта да као носилац "права коришћења" на грађевинском земљишту стекне право својине на катастарској парцели по тржишној цени
која се одређује непосредном погодбом са власником земљишта. Наведено
правноснажно решење је основ за упис права својине у јавну књигу на катастарској парцели на којој је објекат изграђен, а упис спроводи орган надлежан за послове државног премера и катастра. (в. члан 70. ст. 4. до 14. Закона о планирању и изградњи)36.

36

У наведеном смислу је решење Градске управе града Београда Секретаријата за имовинске и правне послове Сектора за грађевинско земљиште ХХI-03 бр. 463.4-90/2015 од
9.2.2016. године и бројна слична решења.
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4.4 Успостављање правног јединства непокретности
и њених функционално самосталних делова
Функционално самостални делови непокретности уређени су правилима нормираним у члану 104. Закона о планирању и изградњи у два
случаја.
У првом случају ради се о више објеката изграђених на једној катастарској парцели у власништву различитих лица (в. члан 104. став 1), те
су објекти функционално самостални у јединству са земљиштем – катастарском парцелом на којој су изграђени.
У другом случају ради се о објектима изграђеним на једној катастарској парцели, који су састављени од посебних делова (стана или пословне просторије) у власништву различитих лица тј. ради се о етажној
својини (в. члан 104. став 2), те су посебни делови објеката функционално
самостални у јединству са земљиштем – катастарском парцелом на којој
је сваки од више објеката изграђен.
Разлози нормирања етажне својине су пре свега социјални разлози, затим економски и коначно просторно-комунални разлози. Социјални
разлози се манифестују у стамбеној кризи. Појава етажне својине је на неки начин умањила стамбену кризу и тиме и социјалне напетости. Стамбена криза представља заправо раскорак између стамбених потреба и могућности њиховог задовољавања, а успешно се може сузбијати постојањем
етажне својине, јер се на тај начин омогућава јефтинија изградња станова,
као и због чињенице да одређене делове и то заједничке делове непокретности заједнички користе сви или неки од власника. С друге стране, решење стамбеног проблема са становишта појединца и породице представља
остваривање елементарних људских потреба, а квалитетним решењем
стамбеног проблема позитивно се утиче на радну способност и мотивацију, здравље људи, подизање младих нараштаја. Осим тога, решење стамбеног проблема има и психолошка дејства, јер стан односно кућа је истовремено дом у најширем смислу речи. Зато би циљ сваке државне и друштвене заједнице требало да буде да што већем броју својих припадника
омогући стицање квалитетног стамбеног простора. Економски разлози се
манифестују у могућности знатно јефтинијег подизања стамбених комплекса. Уштеда се постиже у погледу грађевинског земљишта које има
приметно мању површину. Смањивањем површине грађевинског земљи245
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шта, штеди се и пољопривредно земљиште којег иначе има све мање,
управо због тога што се велики део земљишта сваке године неповратно
претвара у грађевинско земљиште. Подизањем великих вишеспратних
стамбених комплекса не долази до превеликог ширења градова, па се тиме смањује и удаљеност запослених од њихових радних места. Уштеда се
постиже и поводом градње мреже установа и инсталација што је јефтиније на мањем градском простору. Просторно-комунални разлози су повезани са економским разлозима, јер стварање прешироких градских зона
узрокује многоструке комуналне проблеме који се манифестују на подручју градског промета, комуналне инфраструктуре и сл.
У првом случају различити власници објеката изграђених на једној парцели имају право на упис у јавну књигу права сувласништва на катастарској парцели на којој се налази њихов објекат и то са уделом који је
у сразмери са површином објекта у њиховом власништву у односу на
укупну површину објеката који се налазе на тој катастарској парцели. У
другом случају власници посебних делова објеката који се налазе на једној катастарској парцели имају право на упис у јавну књигу права сувласништва на катастарској парцели на којој се налазе објекти и то са уделом
у сразмери са површином посебног дела у власништву у односу на укупну
површину објекта односно објеката који се налазе на тој једној катастарској парцели.
Ако у јавној књизи евиденције непокретности и правима на њима,
на катастарској парцели није уписан неки од постојећих објеката у оба
случаја, захтев за упис права својине на катастарској парцели на којој је
тај објекат изграђен може се поднети тек након уписа тог новог објекта у
евиденцију непокретности и правима на њима или на основу правноснажне судске одлуке којом се такав упис налаже (в. 104. став 4. Закона о
планирању и изградњи).
Будући да су правила нормирана у члану 104. Закона о планирању
и изградњи смештена у глави другој "Просторно и урбанистичко планирање" под тачком осмом "Претварање права коришћења у право својине на
грађевинском земљишту без накнаде" и будући да лица на која се ова правила односе, немају обавезу да покрећу поступак претварања "права коришћења" у право својине на грађевинском земљишту, то свакако да право
на упис у јавну књигу права сусвојине на грађевинском земљишту остварују без накнаде. То произлази и из правила нормираног у Закону о пре246
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тварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз
накнаду (в. члан 6. ст. 2. и 3) по којем се "право коришћења" претвара у
право својине на грађевинском земљишту без накнаде у корист лица која
су имовину стекла (купила) у поступку јавног оглашавања, по тржишним
условима, а која имовина обухвата право својине на објекту са припадајућим "правом коришћења" на изграђеном грађевинском земљишту у складу са посебним законом, а пре закључења уговора о куповини имовине
односно дела имовине привредног друштва или другог правног лица у
складу са одредбама закона којим се уређује приватизација, до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС"
72/09), као и у корист лица која су имовину, по окончаном поступку приватизације, теретним правним послом стекла од субјекта приватизације,
до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС" 72/09), а која имовина обухвата право својине на објектима и
"право коришћења" на грађевинском земљишту.
Етажна својина је уређена и Законом о основама својинскоправних односа (в. члан 19), па је одређено да право својине на посебном делу
зграде може постојати на стану, пословној просторији или гаражи односно гаражном месту, а да на заједничким деловима зграде и уређајима у
згради власници посебних делова зграде имају право заједничке недељиве
својине37. Управљање стамбеном зградом која има својство правног лица
у правним пословима који се односе на одржавање и коришћење стамбене
зграде, врши се на начин и по поступку одређеном Законом о одржавању
стамбених зграда ("Службени гласник РС" 44/95, 46/98, 1/2001 - одлука
УС, 101/2005 - др. закон, 27/2011 - одлука УС и 88/2011).

37

Такво нормирање није у сагласности са начелом правног јединства непокретности. Ако
су власници посебних делова зграде према Закону о планирању и изградњи, сувласници
катастарске парцеле на којој је зграда изграђена, онда би морали бити и сувласници заједничких делова те исте зграде. Аустријско право нпр. предвиђа да етажни власник
има статус сувласника на целој непокретности (згради и земљишту на којем је зграда
изграђена), а да је извршавање сувласничких овлашћења у првом реду концентрисано
на посебан део зграде (стан, пословна просторија и сл). Таква конструкција обезбеђује
правно јединство непокретности, а омогућава сразмерно самостално извршавање права
својине на посебном делу зграде. Путем конструкције сусвојине на целој непокретности, успоставља се нужно јединство земљишта, зграде и свих њених делова, посебних и
заједничких.
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4.5 Отуђење и прибављање грађевинског земљишта у јавној својини
4.5.1 Отуђење грађевинског земљишта у јавној својини
Појам. Под отуђењем грађевинског земљишта у јавној својини
сматра се продаја по спроведеном поступку јавног надметања, прикупљања понуда или непосредном погодбом, размена и давање у закуп грађевинског земљишта које је у власништву Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе и то на основу издатог планског
документа на основу кога се издају локацијски услови односно грађевинска дозвола, с тим да се не могу отуђити постојеће и планиране површине
грађевинског земљишта у јавној својини које имају јавну намену. Отуђење грађевинског земљишта у јавној својини које је у власништву Републике Србије спроводи Републичка дирекција за имовину Републике Србије, а о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини које је у власништву аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе одлучују
њихови надлежни органи.
Отуђење продајом. Предмет отуђења продајом је неизграђено
грађевинско земљиште. Отуђење продајом спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима.
Рок за подношење пријава за јавно надметање односно прикупљање понуда не може бити краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања. Грађевинско земљиште се отуђује лицу које понуди највећу цену за то земљиште,
која се накнадно не може умањивати. Под умањењем највеће цене не сматра се попуст који одобрава власник грађевинског земљишта у јавној својини за једнократно плаћање одређене цене, у складу са подзаконским актом или општим актом власника земљишта којим се уређује располагање
грађевинским земљиштем. Закон о планирању и изградњи нормира два
изузетка од овог правила: (1) јединица локалне самоуправе може отуђити
неизграђено грађевинско земљиште по цени која је мања од тржишне цене или отуђити грађевинско земљиште без накнаде, уз претходно прибављену сагласност Владе, ако се ради о реализацији инвестиционог пројекта којим се унапређује локални економски развој и у том случају ближе
услове и начин за отуђење тог грађевинског земљишта прописује Влада, у
складу са прописима о контроли државне помоћи; (2) Република Србија,
аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, могу отуђити грађевинско земљиште по цени која је мања од тржишне цене или чак
без накнаде, када се ради о испуњавању уговорних обавеза насталих до
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дана ступања на снагу новог Закона о планирању и изградњи, по основу
уговора у којем је Република Србија једна од уговорних страна, односно
отуђити по цени или дати у закуп по закупнини која је мања од тржишне
цене или отуђити или дати у закуп без накнаде када се ради о реализацији
пројеката за изградњу објеката од значаја за Републику Србију, као и када
се ради о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини и тада ближе услове, начин и поступак отуђења грађевинског земљишта прописује Влада.
О отуђењу продајом грађевинског земљишта у јавној својини, по
спроведеном поступку јавног надметања, прикупљања понуда или непосредне погодбе, надлежни орган доноси одлуку, која се доставља свим
учесницима у поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда.
Власник грађевинског земљишта у јавној својини и лице коме се грађевинско земљиште отуђује, закључују уговор у року од 30 дана од дана доношења одлуке по спроведеном поступку јавног надметања или прикупљања понуда. Власник грађевинског земљишта у јавној својини ближе
уређује услове, поступак, начин и садржину уговора о наведеном отуђењу. Учесник јавног надметања односно учесник у поступку прикупљања
понуда који сматра да је отуђење грађевинског земљишта супротно одредбама Закона о планирању и изградњи, те да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од осам дана од сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од
30 дана од дана закључења уговора.
Предмет отуђења непосредном погодбом је изграђено грађевинско
земљиште. Отуђење се може спровести и непосредном погодбом у следећим случајевима: 1) изградње објеката за потребе обављања послова из
надлежности државних органа и организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и других објеката у јавној
својини; 2) исправке граница суседних катастарских парцела; 3) формирања грађевинске парцеле ради утврђивања земљишта за редовну употребу;
4) отуђења по умањеној цени или без накнаде, односно давања у закуп; 5)
споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је
била предмет експропријације, у складу са прописима о експропријацији;
6) отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у поступку враћања одузете имовине и обештећења у складу са посебним законом; 7) размене
грађевинског земљишта.
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Отуђење разменом. У случају размене између власника грађевинског земљишта у јавној, задружној и приватној својини, не спроводи се
поступак јавног надметања ни прикупљања понуда јавним огласом, имајући у виду правну природу института размене. Предмет размене може бити
изграђено и неизграђено грађевинско земљиште. Услове, начин и поступак размене непокретности утврђује Влада.
Отуђење давањем у закуп. Предмет отуђења давањем у закуп може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште. Власник грађевинског земљишта у јавној својини може грађевинско земљиште дати у
закуп: 1) ради изградње објекта за који се издаје привремена грађевинска
дозвола (в. члан 147. Закона о планирању и изградњи), а када се грађевинско земљиште даје у закуп ради изградње објеката за које је законом предвиђено издавање привремене грађевинске дозволе, уговор о закупу се закључује на одређено време, најдуже до пет година; 2) у случају реализације пројеката од значаја за Републику Србију, 3) у случају давања концесије или поверавања комуналне делатности у складу са посебним законима и то без накнаде, на временски период предвиђен уговором о концесији односно на временски период на који је поверено обављање комуналне
делатности; 4) у случају остваривања јавно-приватног партнерства, кад се
неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини може дати у закуп
без накнаде приватном партнеру на рок на који је закључен јавни уговор,
у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесија и када се грађевинско земљиште уноси као оснивачки улог у привредна друштва, а власник грађевинског земљишта у јавној својини може
са физичким или правним лицем закључити и уговор о заједничкој изградњи једног или више објеката; 5) у случају кад се неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини може унети као оснивачки улог у јавно
предузеће.
Иначе, уговор о закупу грађевинског земљишта у јавној својини
садржи нарочито: податке о катастарској парцели, намени и величини будућег објекта, о висини закупнине, року трајања закупа, року и начину
плаћања доприноса за уређивање земљишта, услове за уређивање ако се у
закуп даје неуређено грађевинско земљиште, року у коме земљиште мора
да се приведе намени, права и обавезе у случају неизвршења обавеза, начин решавања спорова, као и поступку и условима за измену или раскид
уговора, као и услове под којима се закупцу предметно земљиште може
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дати у својину. Када је уговором о закупу предвиђено плаћање на више
рата, обавезно се прописује начин усклађивања висине закупа са индексом потрошачких цена у Републици Србији, према објављеним подацима
надлежне организације за послове вођења статистике.
4.5.2 Прибављање грађевинског земљишта у јавној својини
Грађевинско земљиште се прибавља у јавну својину у складу са
одредбама Закона о јавној својини које се односе на прибављање других
непокретности у јавну својину. Прибављање неизграђеног грађевинског
земљишта у јавну својину за потребе уређења површина јавне намене, може се, осим у поступку прописаном законом којим се уређује експропријација, спровести и споразумом са власником грађевинског земљишта, на
начин и у поступку који се уређује општим актом јединице локалне самоуправе. Прибављањем грађевинског земљишта у јавну својину сматра се и
размена непокретности.
5. Успостављање изузетака од начелне јединствености
непокретности
У савременим стварноправним уређењима, начело је да непокретност чини геометријски одређена земљишна јединица са свим оним што је са
њом сразмерно трајно повезано на њеној површини и испод ње, али је власницима непокретности отворена могућност да од своје непокретности правно одвоје њене делове (премда су са њом трајно физички повезани), како би
ти делови могли бити у својини других лица. Власник који искористи такву
могућност у погледу неке своје непокретности, изменио је њен правни статус
утолико што је успоставио изузетак од начелног јединства те непокретности.
Од јединствене непокретности могу бити правно одвојене зграде и
друге грађевине које су трајно изграђене на земљишту: (1) на основу стварног права које свог имаоца овлашћује да на туђем земљишту има у својини
зграду или другу грађевину38, а ради се о праву грађења39 или праву стварне
38

Да се одвајањем дела из целе јединствене непокретности не би угрозило поверење у
правном промету, битна претпоставка за стицање тих стварних права је њихов упис у
јавну књигу. Захваљујући томе, сваком постаје видљиво да је за одређену непокретност
учињен изузетак од деловања начела правног јединства непокретности и који изузетак
39
Дана 25. марта 1844. године, донет је Грађански законик за Кнежевину Србију (СГЗ). Иако је
био драгоцен споменик правне културе, који се наредних стотину година задржао као важећи, став тадашње научне и стручне јавности према њему није био позитиван, а често је био
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службености које овлашћује свог имаоца да се служи туђом непокретном
ствари (послужним добром), а власник непокретне ствари (повласног добра)
је дужан да то трпи или да пропушта одређене радње у погледу своје непокретности које би иначе имао право чинити (в. члан 49. до 62. Закона о основама својинскоправних односа) и (2) на основу концесије (у нашем праву
нпр. основане на основу Закона о планирању и изградњи односно Закона о
омаловажавајући. Законику се замерало да је скраћени превод односно обичан трансплант,
такорећи копија Аустријског грађанског законика и да је његов творац Јован Хаџић, само
преводилац и компилатор Аустријског грађанског законика. Иако критикован и оспораван,
СГЗ је био четврти модерни, значајни и дуготрајни европски грађански законик у првој половини XIX века, после француског (Code civil, CC, 1804), аустријског (Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für die gesamten deutschen der Österreichischen Monarchie, ABGB,1811) и холандског грађанског законика (Burgerlijk Wetboek, BW, 1838). Тек данас откривамо да је СГЗ
био у позитивном смислу "правни уникум" у упоредној правној историји, а свакако не само
обичан трансплант, такорећи копија Аустријског грађанског законика, као што су многе касније кодификације у другој половини XIX века то заиста биле, скоро потпуно преузимајући
француски Code civil. После 170 година од доношења СГЗ, коначно се очекује доношење новог грађанског законика на којем је дуже времена, још од 2006. године, радила Комисија коју је именовала Влада Републике Србије. Јавна расправа о Нацрту Грађанског законика Републике Србије започела је 2. јула 2015. године у Амфитеатру V на Правном факултету Универзитета у Београду. Према правилу из члана 2019. Нацрта Српског грађанског законика,
право грађења је ограничено стварно право које свог имаоца овлашћује да има своју зграду
на површини или испод површине земљишта трајно спојену са земљиштем оптерећеним
тим правом, а власник тог земљишта, без обзира ко је, дужан је то да трпи. Ако право грађења буде основано на земљишту, оно ће деловати као да је "уметнуто" између земљишта и
зграде (в. Кларић, П. и Ведриш, М., Грађанско право, Народне новине, Загреб 2012, стр. 368374). Док право грађења као "раздвајајуће" право траје, земљиште и зграда могу имати различит стварноправни статус, могу бити објект права својине различитих лица (в. члан 2020.
Нацрта Српског грађанског законика), могу бити објекат различитих других стварних права.
Кад престане право грађења, нестаје правна "препрека" између земљишта и зграде. Тада
зграда, не само физички, већ и правно, постаје део земљишта, па се правни статус земљишта
протеже и на зграду као део земљишта. Зграда изграђена на земљишту оптерећеном правом
грађења, припадност је тога права грађења, као да је оно земљиште. Исто је и кад се нешто
угради у такву зграду која је изграђена на праву грађења. Тако је заправо промењено начело
superficies solo cedit, јер је право грађења у правном погледу изједначено са земљиштем, па је
изграђена зграда прираст права грађења као "вештачког" земљишта, као што би иначе (да
нема права грађења) била прираст природног земљишта. Исто тако, кад је у зграду, изграђену на праву грађења нешто уграђено односно уложено (рад, новац), то је прираст оне непокретности којој као земљиште служи нечије право грађења.
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јавној својини), ако и док концесија овлашћује свог имаоца да на туђем земљишту има у својини зграду или другу грађевину.
Од целе јединствене непокрености правно могу бити одвојени
уређаји који су са њом физички спојени (нпр. индустријска постројења) у
којем случају они правно нису саставни део власникове непокретности,
него самосталне ствари у својини другог лица. Правни основ за то може
бити правни посао власника непокретности (једнострани или двострани),
а да би дејство правног одвајања наступило, потребно је да у јавној књизи
буде забележено (упис забележбе) да су одређени уређаји који су физички
део непокретности, у својини другог лица, а не власника непокретности.
6. Сузбијање повреда начела јединства непокретности
6.1 Уводне напомене
Начелу правног јединства непокретности прети опасност од већ
уходане пословне и правне праксе, која оптерећује искуство оних правника који су у раздобљу у којем је наша земља припадала социјалистичком
правном кругу, били школовани и који су у њему деловали, па оптерећује
њихово искуство. Нова нарушавања начела правног јединства непокретности свакако би требало спречити, премда то није нимало лак задатак.
О потешкоћама са којима се бори судска пракса при примени новог
начела правног јединства непокретности, већ је било говора у делу о одлукама Врховног касационог и Привредног апелационог суда. Приметно је настојање да се то начело не примењује или да се примењује неадекватно.
Примера ради, у парничном предмету 9. Пж-47/2015 Привредног
апелационог суда, на основу уговора о поклону земљишта – катастарске
парцеле на којој се налази зграда у својини тужиоца као поклонодавца,
тужени као поклонопримац катастарске парцеле није постао и власник земљишта испод и око зграде за њену редовну употребу (иако је у јавну
књигу погрешно уписано његово право својине на целој катастарској парцели и чак на згради која није била предмет уговора о поклону), будући
да се ради о правном послу који не производи правно дејство јер је у супротности са начелом правног јединства непокретности. Наиме, правилом
нормираним у члану 3. став 1. и 2. Закона о промету непокретности, одређено је да се са преносом права својине на згради односно другом грађевинском објекту, истовремено преноси и право својине на земљишту на
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којем се зграда налази, као и на земљишту које служи за редовну употребу зграде, те да се земљиште за редовну употребу зграде утврђује уговором о промету непокретности, а ако то није уговорено, примењују се правила одређена Законом о планирању и изградњи, којима се дефинише земљиште за редовну употребу зграде. Уместо да Привредни апелациони
суд цени правну ваљаност уговора о поклону и по службеној дужности
утврди његову апсолутну ништавост јер је супротан начелу правног јединства непокретности, будући да поклонодавац није могао отуђити земљиште за редовну употребу зграде која је у његовој својини и која није
била предмет уговора о поклону, јер је то земљиште са зградом јединствена непокретност, већ само остало земљиште на катастарској парцели, он у
корист тужиоца као поклонодавца утврђује право својине на земљишту за
редовну употребу зграде, што је недопустиво из разлога на које је већ указано. У наведеним парничним предметима Привредног апелационог суда,
такође је погрешно усмерена пажња на оцену надлежности суда да одлучи
о "праву коришћења" односно праву својине на непокретној ствари.
Правила о апсолутној надлежности разграничавају надлежност домаћих судова од надлежности осталих домаћих државних органа и тела као што
су управни органи, а разграничавају и надлежност домаћих судова од надлежности иностраних судова или органа или тела. Разграничење надлежности
домаћих судова од надлежности иностраних судова, органа и тела подразумева тзв. међународну надлежност која даје одговор на питање да ли је домаћи суд надлежан да поступа у одређеној правној ствари, па правила о постојању директне међународне надлежности домаћег суда садрже норме Закона
о решавању сукоба закона са прописима других земаља. Разграничење надлежности домаћих судова од надлежности домаћих управних органа не врши
се применом Закона о уређењу судова, јер Закон о уређењу судова не садржи
изричито и непосредно правила о разграничењу делокруга домаћих судова
од делокруга домаћих управних органа, нити се правила о разграничењу делокруга домаћих судова од делокруга домаћих управних органа посредно
могу извести из правила која уређује Закон о парничном поступку. Да ли је у
питању управна ствар, суд цени према правилима која уређују Закон о општем управном поступку и Закон о управним споровима, као и према правилима одговарајућег материјалног права. Правила о релативној надлежности
разграничавају делокруг послова у оквиру домаћег судског система и њима
се одређује стварна, функционална и месна надлежност домаћих судова.
Правила о стварној надлежности разграничавају делокруг послова између су254
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дова различите врсте и између судова различите инстанце у оквиру исте врсте. Правила о функционалној или инстанционој надлежности као специфичној врсти надлежности, одређују компетенцију судова за решавање о правним лековима или о неким другим питањима с обзиром на то којем је суду
стављено у надлежност да одлучује о одређеној правној ствари у првостепеном поступку. Правилима о месној надлежности одређује се који је конкретан суд одређене врсте и одређене инстанце који је стварно надлежан, месно
надлежан да одлучује у некој парници, а то значи да се разграничава територијална надлежност између стварно надлежних судова исте врсте и исте инстанце. Правила о разграничењу делокруга послова између судова различите
врсте и између судова различите инстанце у оквиру исте врсте, непосредно
су садржана у Закону о уређењу судова, а посредно се могу извести из правила која уређује Закон о парничном поступку.
Имајући у виду комбинацију персоналног и каузалног критеријума,
која узима у обзир и својство странака и предмет спора, на основу члана 25.
став 1. тачка 1. Закона о уређењу судова, стварно надлежан у спору по тужби
за утврђење права својине на непокретној ствари, јесте суд и то у конкретном
спору, привредни суд. У том смислу није упитна стварна надлежност суда тј.
привредног суда за поступање по тужби за утврђење права својине на непокретној ствари, нити је уопште упитна апсолутна надлежност суда да утврди
право својине на катастарској парцели, али нипошто на земљишту за редовну
употребу. Међутим, како је тражено утврђење права својине на земљишту за
редовну употребу зграде које земљиште не може бити објекат права својине,
јер је објекат урбанистичког и просторног планирања и јер се то земљиште
само одређује односно утврђује у поступку пред органом јединице локалне
самоуправе надлежним за имовинскоправне послове на начин и по поступку
на који је већ указано, упитно је постојање правног интереса за деклараторну
заштиту тражене садржине.
6.2 Правни интерес за подношење тужби за утврђење права својине
односно права коришћења на земљишту за редовну употребу
грађевинског објекта
6.2.1 Уопште о правном интересу као општој процесној претпоставци
Захтев за пружање правне заштите управљен државном суду, не
ангажује само тај суд, већ и низ правних субјеката, чија је дужност да у
тој активности учествују (сведоке, вештаке, тумаче, заступнике, пуномоћ255
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нике, итд). С обзиром на овако комплексно ангажовање разноврсних друштвених фактора, право на то ангажовање, оправдано је признати само
оном лицу, чији се субјективни интерес тј. корист, коју од тога очекује,
може и са становишта објективног критеријума, оценити као социјално
прихватљив и оправдан. Посебан интерес лица које тражи правну заштиту, мора бити социјално јачи од јавног интереса суда, да се без потребе не
ангажује у конкретној ствари, а да би могао интервенисати у случајевима,
у којима је то заиста потребно. Посебан интерес лица које тражи правну
заштиту, мора бити социјално јачи и од интереса осталих правних субјекта, који ће по природи ствари, учествовати у правосудној активности,
уместо да се баве другим пословима, чијим вршењем остварују своје непосредне циљеве. Интерес лица које тражи правну заштиту (које има тзв.
правозаштитну потребу) мора бити правни и конкретан. Корист коју очекује од ангажовања суда у његовој правној ствари, мора се огледати у одређеној сфери његових права. Неправни интерес, по правилу, није довољан основ за тражење правне заштите. Правни интерес не мора бити грађанскоправни, он може бити уставноправни, административни, казненоправни итд. Пуки економски, морални, политички, спортски, емоционални интерес, по правилу, није довољан за тражење правне заштите. Право
на тражење правне заштите може се признати, ако се правна корист лица
које тражи правну заштиту, не може на неки други начин остварити. Ако
је одређену правну заштиту могуће постићи и без интервенције суда, нема
правног интереса да се суд ангажује. За то ангажовање нема правног интереса нити, кад се уз интервенцију суда, не би могао постићи квалитативно
већи степен правне заштите, од онога који је већ остварен. Нема правног
интереса нити кад се одређена заштита, по природи ствари или по закону,
не би уопште могла остварити с обзиром да је немогућа или зато што није
допуштена. Задатак суда је да пружи правну заштиту оним правним субјектима, чија су права угрожена или повређена или неизвесна. Међутим,
ради избегавања опасности да пружање правне заштите буде неоправдано
ускраћено, суд мора на себе преузети одређени ризик и узети у разматрање и захтеве оних правних субјеката, који само тврде да су њихова права
угрожена или повређена. Зато ће понекад, резултат судске активности показати да, пружању заштите није било места, јер странка која се обратила
суду нема право да јој се пружи правна заштита одређеног садржаја.
Постојање правног интереса за тражење правне заштите је општа
процесна претпоставка за сваки захтев странке да се суд у њеној правној
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ствари ангажује. Само изузетно ће бити довољан неки други, а не правни
интерес. У својој суштини, проблематика правног интереса се своди на
проблематику процесне легитимације за вођење конкретне парнице. Постојање правног интереса је процесна претпоставка за допуштеност суђења у одређеној правној ствари, а не материјалноправна претпоставка за
прихватање захтева одређеног садржаја. Тужилац од којег се тражи да докаже свој правни интерес за подношење тужбе (правозаштитну потребу),
не мора доказивати да му одређено право припада, већ да, под претпоставком да му то право припада, има разлога да се за остварење тог права
обрати суду и да је обраћање суду једини начин да оствари заштиту свог
претендованог правног положаја. Да би тужба била допуштена тј. да би
суд био дужан да о тужбеном захтеву расправља и донесе мериторну одлуку о његовој основаности (којом тужбени захтев усваја или одбија), тужилац мора: (1) изнети тврдњу да тражи правну заштиту одређеног садржаја јер је његово субјективно право угрожено или повређено и (2) учинити вероватним да ће кад (ако) његов тужбени захтев буде усвојен, то за
њега представљати остварење одређене правне користи коју без повољне
судске одлуке не би могао остварити. Код кондемнаторне и конститутивне заштите тужилац је ослобођен доказивања свог правног интереса за
тражење судске заштите јер он по правилу постоји, па се a priori претпоставља. О постојању правног интереса суд мора водити рачуна по службеној дужности. Битно је да правни интерес постоји у време доношења одлуке о основаности захтева за пружање правне заштите. Правила о правном интересу су принудне природе, па странке не могу својим диспозицијама отклонити њихову примену.
Закон о парничном поступку на четири места говори о постојању
правног интереса као претпоставци за ангажовање судске активности. Такав интерес мора имати: (1) тужилац који подноси тужбу за утврђење (деклараторну тужбу), (2) тужилац који подноси кондемнаторну тужбу пре
доспелости своје тражбине, (3) умешач који жели интервенисати у парници која тече између других лица и (4) странка која подноси правни лек.
Тужени такође мора имати правни интерес за учешће у парници.
За предузимање дефанзивних парничних радњи, правни интерес туженог
се претпоставља (пресумира), а јер је предузимање тих радњи једини допуштени начин одбране од напада парничног противника. Кад се тужени
упусти у расправљање, он има правни интерес да тражи доношење конач257
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не мериторне судске одлуке и у ситуацији кад би тужилац хтео да одустане од свог тражења правне заштите у покренутој парници. Отуда се нпр.
право тужиоца на повлачење тужбе условљава пристанком туженог.
Чињенице којима се доказује постојање правног интереса довољно је по правилу, учинити вероватним. Кад утврди да тужилац нема правни интерес, суд је дужан да тужбу одбаци. Одбацивање тужбе због недостатка правног интереса има смисла само ако се покаже да, све и кад би
тужиочев правозаштитни захтев био основан, он од повољне судске одлуке не би имао другачије и квалитетније правне користи од оне коју већ
има или коју би на други начин могао остварити. Утврђење да тужиочева
тврдња о повређености или угрожености његовог субјективног права није
основана и да му не припада право на пружање правне заштите коју тражи, не може бити разлог за одбацивање тужбе, већ само за одбијање тужбеног захтева. Зато је погрешно схватање да је суд већ на почетку парнице, позивајући се на недостатак правног интереса, овлашћен да одбаци
тужбу кад стекне уверење да тужиочев захтев није основан. Правни интерес за тражење и добијање мериторне судске одлуке, не ослања се на
објективно егзистентно правозаштитно овлашћење, већ на саму тезу и
претензију тужиоца да такво овлашћење има. Оцена постојања правног
интереса мора полазити од тезе као дате и неповредиве. Тужилац има
правни интерес ако се може надати правној користи од пресуде којом би
његов захтев био усвојен. Резултира закључак да се постојање правног интереса не може порицати ономе чији би захтев могао бити одбијен, као
што се с друге стране, може порицати ономе чији је захтев сигурно основан, али од изрицања пресуде о основаности тог захтева он не може очекивати правну корист коју већ не би имао или коју не би другачије могао
постићи40. Повреда правила о правном интересу није разлог апсолутне ништавости. Инстанциони судови о тој повреди нису овлашћени да воде рачуна по службеној дужности. С друге стране, повреда правила о правном
40

О тужбеном захтеву који је већ prima faciae мериторно неоснован, могло би се рећи да нема потребе расправљати, јер расправљање не може довести до повољне пресуде за тужиоца ни до користи којој се нада. Тужилац који инсистира на таквом захтеву злоупотребљава процесна овлашћења, па би његову правно неосновану тужбу ваљало одбацити, а не одбити. Међутим, по тој логици, суд би могао да доноси само једну врсту мериторних одлука – одлуке којима се захтев усваја, неосноване захтеве би увек морао одбацивати. У конкуренцији разлога за одбацивање и одбијање захтева, предност би требало дати мериторном одбијању јер оно пружа јачу и суштинску заштиту противнику – туженом.
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интересу није нити разлог релативне ништавости, па се може закључити
да се због повреде правила о правном интересу не могу успешно подносити правни лекови. Овакве последице су оправдане, ако се има у виду да
правила о правном интересу имају за циљ да спрече пружање правне заштите кад интервенција суда није преко потребна са становишта заштите
субјективних права и правног поретка. Проверавање постојања правног
интереса умесно је само ако се обавља превентивно тј. пре мериторног одлучивања о захтеву. Након доношења мериторне одлуке, нема оправданих
разлога да се резултати поступања, ако су мериторно правилни, поништавају само због тога што за њихово стварање није постојао правни интерес.
6.2.2 Предлог за поступање судова по тужбама за утврђење
права својине односно права коришћења на земљишту
за редовну употребу
У савременом правном поретку Републике Србије није нормирано
"право коришћења" на грађевинском земљишту као субјективно грађанско односно субјективно стварно право у корист лица приватног права,
већ само лица јавног права, па произлази да "право коришћења" у корист
лица приватног права није подобно да буде предмет правне заштите, јер
се судском одлуком не може установљавати право које не улази у затворени круг субјективних стварних права, о чему је већ било говора. "Право
коришћења" у корист лица јавног права није подобно да буде предмет
судске заштите, јер о стицању овог права одлучују надлежни органи Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе у
поступку предвиђеном Законом о јавној својини, о чему је било говора.
Произлази да тужилац који је поднео тужбу за утврђење стицања "права
коришћења" на земљишту за редовну употребу, нема правни интерес за
судску заштиту јер је недопуштена деклараторна судска заштита тражене
садржине. У поступку пред органом јединице локалне самоуправе надлежном за имовинскоправне односе, лице које није уписано у јавну књигу
као носилац "права коришћења" на земљишту за редовну употребу, дужно
је да достави налаз и мишљење судског вештака геодетске струке о површини земљишта за редовну употребу, а да би се у поступку одређивања
односно утврђивања земљишта за редовну употребу формирањем грађевинске односно катастарске парцеле, "право коришћења" претворило у
право својине уз накнаду или без накнаде у зависности од својства бившег
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носиоца "права коришћења" или да би бивши носилац "права коришћења"
са власником земљишта закључио уговор о закупу, о чему је било говора.
Исто важи и за право својине на земљишту за редовну употребу, а
то значи да то право није подобно да буде предмет судске заштите, будући да не може да буде објекат стварних права тј. права својине, јер је објекат само урбанистичког и просторног планирања.
Основ за упис у јавну књигу права својине на земљишту за редовну
употребу које се формира као грађевинска парцела односно катастарска парцела, јесте решење органа јединице локалне самоуправе надлежног за имовинскоправне односе којим се одређује односно утврђује земљиште за редовну употребу и "право коришћења" претвара у право својине на катастарској
парцели, па судска одлука којом се утврђује право својине на земљишту за
редовну употребу не може бити основ за упис права својине на земљишту за
редовну употребу, јер није утврђено право својине на катастарској парцели и
јер доношењу те одлуке нису претходили сви нужни управни поступци који
се односе на легализацију објекта, парцелацију и претварање "права коришћења" у право својине уз накнаду или без накнаде.
Произлази да тужбе поднете суду за утврђење "права коришћења"
односно права својине на земљишту за редовну употребу зграде или другог грађевинског објекта, ваља одбацити, јер тужилац нема правни интерес за такве тужбе, будући да на основу судске одлуке не може извршити
у јавну књигу упис права чије утврђење тужбом тражи. Осим тога, усвајањем тужбених захтева за утврђење "права коришћења" на земљишту за
редовну употребу зграде непосредно се крши новоуспостављено начело
правног јединства непокретности као једне од највиших вредности савременог стварноправног уређења.
7. Закључак
Креативној функцији судске праксе одговара одлучна и значајна
улога у оживотворењу правне норме, па интерпретација правних правила
која се тичу, за нашу друштвену заједницу, веома значајног начела правног јединства непокретности, не сме остати недоречена и непотпуна. Доследно третирање овог питања изискује стваралачке доприносе судске
праксе. Снагом своје уверљивости и ауторитета оних који стоје иза изражених становишта, судска пракса би требало да буде у стању да одређе260
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ном устаљеном интерпретацијом правних извора оствари реалне могућности за њихову разумну и адекватну примену.
Судску праксу у нашем правном систему креира Врховни касациони суд, па објављивање само важнијих одлука тога Суда, неадекватно изражава значење креативности и утицаја судске праксе на формирање физиономије правне норме у њеној свакодневној примени и зато не доприноси нити исцрпном познавању права онаквог какво заиста живи – а то је
истинско и једино постојеће право – нити ефикасном обезбеђењу јединствене примене закона на јединственом правном подручју. Тек потпуно,
без изузетка и исцрпно објављивање свих одлука Врховног касационог
суда и свих одлука других виших судских инстанци, као што је нпр. Привредни апелациони суд, а као што то ради Уставни суд Републике Србије41, могло би допринети остваривању правилног креирања судске праксе42 које би било одлучно за остваривање правног поретка.

41

42

Уставни суд Републике Србије објављује и издвојена мишљења судија, кад одлука није
донета већином гласова свих судија тог суда. У Привредном апелационом суду се инсистира да одлука у већу буде једногласна, а уколико није, нема нити помена о томе да се
странкама може доставити издвојено мишљење судије који се није сагласио са одлуком
већине
Више о креирању судске праксе: Artur L. Goodhart, Determining the ratio decidendi of a
case, The Yale Law Journal Company. Inc., Vol. 40, No. 2, 1930, стр. 161-183; Charles W.
Collier, Precedent and legal authority: a critical history, University of Florida Levin College
of Law, 1988, стр. 771-825
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ПРИВРЕДНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД

СПОРНА ПРАВНА ПИТАЊА И ПРАВНА СХВАТАЊА
ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ
ПРИВРЕДНОГ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА
Увод
Привредни апелациони суд одлучује о жалбама на одлуке привредних судова, о сукобу надлежности и о преношењу надлежности привредних судова. У смислу одредбе чл. 26 ст. 2 Закона о уређењу судова,
Привредни апелациони суд има обавезу да утврђује правне ставове ради
јединствене примене закона из надлежности привредних судова, што
представља аспект рада од изузетног значаја. То се остварује како редовним објављивањем сентенци из појединих одлука Привредног апелационог суда у Билтену судске праксе привредних судова, тако и давањем одговора на постављена питања привредних судова, на седници одељења за
привредне спорове, а након годишњег саветовања судија привредних судова на Златибору на ком саветовању, традиционално, учешће узимају
представници науке и представници привреде и тиме значајно доприносе
указивању на актуелна збивања у привреди.
Након одржаног годишњег саветовања судија привредних судова
од 07. – 10. септембра 2015. године, на седници одељења за привредне
спорове и привредне преступе одржаној 03.11.2015. године, 04.11.2015.
године, 26.11.2015. године и 30.11.2015. године усвојени су одговори на
питања привредних судова и то из области парничног поступка - 40 одговора, из области материјалног права - 42 одговора, из материје извршења
и обезбеђења - 87, из области стечајног права - 91 а из материје привредних преступа - 30 одговора.
На седници одељења за привредне спорове одржаној дана
24.05.2016. године усвојено је правно схватање поводом спорног правног
питања – дозвољености приговора застарелости истакнутих од стране поверилаца у парничном поступку покренутом против стечајног дужника,
по упуту стечајног судије, ради утврђења оспореног потраживања другог
повериоца.
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На седници одељења за привредне спорове одржаној у дане 06.07.
и 07.07.2016. године усвојени су предлози одговора за саветовање које је
одржано у периоду од 06.-09.09.2016. године. Коначни одговори ће бити
усвојени на првој следећој седници одељења.
У даљем тексту презентирани су само неки од датих одговора, а
због обимности материјала. Остали усвојени одговори на питања привредних судова дати су у Билтену судске праксе привредних судова бр.
4/2015.
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА
КОЈИ СУ УТВРЂЕНИ НА СЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ
СПОРОВЕ И ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ ПРИВРЕДНОГ
АПЕЛАЦИОНОГ СУДА ОДРЖАНОЈ ДАНА 03.11.2015., 04.11.2015.,
26.11.2015. и 30.11.2015. ГОДИНЕ
ПАРНИЧНО:
1. Питање:
Да ли се судско поравнање може закључити пре подношења
тужбе, односно покретања парничног поступка, а по предлогу странака за закључење поравнања у ванпарничном поступку?
У случају да се поравнање може закључити по правилима ванпарничног поступка, да ли постоји стварна надлежност Привредног
суда за поступање по наведеном предлогу, а имајући у виду одредбу
члана 25. став 2. Закона о уређењу судова, која између осталог прописује да Привредни суд у првом степену води ванпарничне поступке
који произилазе из примене Закона о привредним друштвима?
Одговор:
Одредбом члана 326. став 1. Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 125/04 и 111/09) било је прописано да лице које
намерава да поднесе тужбу може преко нижег суда првог степена на чијем подручју противна страна има пребивалиште да покуша да постигне
поравнање.
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Ступањем на снагу Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 72/11) престала је да важи наведена одредба члана 326. ранијег Закона.
Чланом 336. став 2. Закона о парничном поступку (Службени гласник РС, бр. 72/11, 49/13 и 55/14) прописано је да странке могу пред судом у току целог поступка, до његовог правноснажног окончања, да закључе судско поравнање.
Произилази да у смислу цитираних норми након 01. фебруара
2012. године странке могу закључити судско поравнање само у току парничног поступка до његовог правноснажног окончања, али не и пре подношења тужбе.
Ако се прихвата изражено схватање да као ванпарнични поступак
у грађанским правним стварима треба узети сваки поступак који није парнични, поставља се питање да ли се судско поравнање може закључити у
ванпарничном поступку и да ли је за закључење тог поравнања надлежан
привредни суд који по члану 25. став 2. Закона о уређењу судова води
ванпарнични поступак који произилази из примене Закона о привредним
друштвима.
Одредбом члана 22. став 2. Закона о Уређењу судова прописано је
да основни суд води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд.
Одредбом члана 25. ЗОУС предвиђена је надлежност привредног
суда тако што је у ставу 2. одређено да привредни суд води ванпарничне
поступке који произилазе из Закона о привредним друштвима. Значи Законом о уређењу судова, као основним законом који уређује стварну надлежност судова, за поступање у ванпарничним поступцима је одређена
надлежност основног суда, изузев за ванпарнични поступак који произилази из примене Закона о привредним друштвима, за које поступање је
надлежан привредни суд.
Одредбом члана 8. Закона о ванпарничном поступку у ставу 1.
прописано је да се у ванпарничним стварима која се односе на лично стање учесника (статусне ствари), као и у другим ванпарничним стварима
које се односе на права и правне интересе са којима учесници не могу располагати, они се у поступку пред судом не могу одрећи свог захтева, признати захтев противника, нити закључити судско поравнање. Како су ван264
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парничне ствари регулисане Законом о привредним друштвима статусне
природе, то се у току ванпарничног поступка пред привредним судом у
истим стварима не може закључити вансудско поравнање.
Произилази да се у ванпарничном поступку код основног суда може закључити судско поравнање осим у ванпарничним стварима прописаним чланом 8. Закона о ванпарничном поступку. Који су то случајеви у
питању одлучује надлежни основни суд у свакој конкретној ситуацији.
Напомиње се, међутим, да се пре покретања судског поступка, у
облику јавнобележничког записника, са дејством судског поравнања, може закључити поравнање у парничним и ванпарничним стварима (члан
88. Закона о јавном бележништву). Такође се пре покретања судског поступка спорови могу решити у поступку посредовања закључењем споразума који под условима прописаном чланом 27. Закона о посредовању у
решавању спорова, може имати снагу извршне исправе.
2. Питање:
Како поступити када у току парничног поступка дође до брисања туженог као предузетника из Регистра Агенције за привредне
регистре, а тужилац до закључења главне расправе не уреди тужбу,
означавајући као туженог физичко лице – власника? Да ли суд прекорачује своја законска овлашћења уколико као туженог означи физичко лице – власника?
Одговор:
На слично питање дат је одговор у билтену судске праксе привредних судова бр. 4/2014, питање бр. 9 из материје парничног поступка.
Тако датом одговору додаје се следеће.
Ако је у току парничног поступка предузетник изгубио предузетничко својство брисањем из регистра привредних субјеката због престанка обављања делатности (члан 91. Закона о привредним друштвима) то не
утиче на страначку способност физичког лица које је од започињања парничног поступка и било странка у поступку. Ако у списима предмета постоје подаци о адреси пребивалишта наведеног лица суд ће без икаквих
сметњи наставити и окончати поступак, а ако такви подаци не постоје или
је као претходна адреса била наведена адреса седишта предузетничке радње, а ради се о различитим адресама, онда ће суд позвати тужиоца да достави адресу пребивалишта тог лица. Суд не прекорачује своја законска
265

Билтен Врховног касационог суда
овлашћења, ако као туженог означи физичко лице-власника јер он и јесте
странка у поступку.
3. Питање:
По тужби због сметања државине корисника електричне енергије, услед обуставе испоруке електричне енергије противно процедури прописаној чланом 201. и 202. Закона о енергетици ("Службени
гласник РС", бр. 145/2014), да ли снабдевач и оператер система стоје у
односу нужних супарничара (из члана 211 ЗПП-а)?
4. Питање:
Да ли је суд надлежан за одлучивање по тужби купца електричне енергије против испоручиоца, којом се тражи утврђење да је
испоручилац неосновано искључио купца са електроенергетске мреже због неовлашћеног коришћења електричне енергије, а у случају
када се испоручилац није користио правом на подношење приговора
у случају обуставе испоруке? Да ли у овом случају има места одређивању привремене мере којом се налаже дужнику да изврши прикључење објекта на електроенергетску мрежу?
Уводне напомене у вези одговора на питања број 3. и 4.
Из ове области у вези односа на које се примењивао Закона о
енергетици ("Службени гласник РС", бр. 84/2004) дат је одговор на питања трговинских судова који је утврђен на седници Одељења за привредне
спорове Вишег трговинског суда одржаној дана 26.11.2008. године - Судска пракса трговинских судова - Билтен бр. 3/2008 и одговори на питања
привредних судова на седници Одељења Привредног апелационог суда
одржаној 8 и 22.11.2011. године - Судска пракса привредних судова - Билтен бр. 4/2011. У време важења Закона о енергетици ("Службени гласник
РС", бр. 57/2011) на седници Грађанског одељења Врховног касационог
суда од 21.05.2012. година усвојен је правни став који гласи:
1 – Није дозвољена тужба за утврђење, којом потрошач (купац) у
спору против испоручиоца (продавца) електричне енергије, захтева да се
утврди да испоручилац нема право да од потрошача наплати одређени
новчани износ по испостављеном рачуну за тачно одређени период због
застарелости потраживања и да нема право да тужиоцу као регистрованом
потрошачу обустави испоруку електричне енергије;
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2 – У поступку који се води пред судом ради наплате новчаног потраживања за испоручену електричну енергију по тужби испоручиоца
(продавца) дужник се од неоснованог захтева може бранити истицањем
материјално-правних приговора, а не тужбом за утврђење непостојања дуга (потпуно или делимично) услед застарелости потраживања.
3 – Право потрошача (купца) на подношење приговора испоручиоцу у случају обуставе испоруке електричне енергије због неизмирених
обавеза из уговора о продаји не искључује надлежност суда да суди у спору по тужби потрошача (купца) за извршење уговора и настанак испоруке
електричне енергије.
Одговор на питање бр. 3:
У члану 201. став 1. тачка 4. Закона о енергетици ("Сл. гласник
РС", бр. 145/2014) предвиђено је да оператор преносног, односно дистрибутивног система обуставиће крајњим купцима испоруку електричне
енергије на захтев снабдевача због неизвршених обавеза из уговора о
снабдевању.
Одредбама члана 202. Закона о енергетици прописано је да је
снабдевач дужан да пре подношења захтева оператору преносног, односно дистрибутивног система за обуставу испоруке из члана 201. став 1.
тачка 4.) овог закона, крајњег купца претходно у писменој форми упозори
да ће му бити извршена обустава испоруке електричне енергије, ако у року који не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 30 дана од дана достављања упозорења, не измири доспеле обавезе, односно не постигне споразум о извршењу обавезе (став 1.). Уколико купац не измири обавезе у
остављеном року, овлашћено лице снабдевача подноси захтев за обуставу
испоруке електричне енергије оператору система на који је прикључен
објекат купца и о томе писменим путем обавештава купца (став 2.). Оператор система је дужан да на основу захтева снабдевача, изврши обуставу
испоруке електричне енергије купцу, у року који не може бити дужи од
осам дана од дана пријема захтева (став 3.). Купац који након подношења
захтева за обуставу, измири обавезу за испоручену електричну енергију,
дужан је да без одлагања о томе обавести снабдевача, а снабдевач је дужан да без одлагања о томе обавести оператора преносног, односно дистрибутивног система и да повуче захтев за обуставу (став 4.). Одредба
става 4. овог члана односи се и на случај да снабдевач и купац постигну
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споразум о извршењу обавезе (став 5.). Купац којем је обустављена испорука има право приговора снабдевачу, а посебно тело, организациона јединица или овлашћено лице снабдевача из члана 195. став 1. тачка 4.)
овог закона је дужно да одлучи по приговору у року од три дана од дана
пријема приговора (став 6.). У случају када је подносилац приговора физичко лице, у састав тела из члана 195. став 1. тачка 4.) овог члана, мора
бити укључен представник евидентираних удружења и савеза у складу са
законом којим се уређује заштита потрошача (став 7.). Снабдевач је дужан
да о основаности приговора, као и у случају накнадног измирења обавезе
купца, без одлагања обавести оператора преносног, односно дистрибутивног система, а оператор преносног, односно дистрибутивног система је
дужан да настави испоруку електричне енергије, без одлагања, а најкасније у року од 24 часа (став 8.).
Одредбама члана 211. став 1. Закона о парничном поступку прописано је да нужно супарничарство постоји ако по закону или због природе правног односа тужбом морају да се обухвате сва лица која су учествовала у материјално правном односу (став 1.). Ако сва лица из става 1. овог
члана нису обухваћена тужбом као странке, суд ће одбити тужбени захтев
као неоснован (став 2.).
У спору који се покреће тужбом због сметања односно узнемиравања државине (actio negatoria) пасивно је легитимисан онај ко врши узнемиравање, затим онај по чијем се налогу врши узнемиравање, као и онај
у чију корист је без његовог налога вршено узнемиравање а касније је то
одобрио.
У поступку обуставе испоруке енергије крајем купцу, због неизвршених обавеза из уговора о снабдевању, суделује снабдевач који подноси
захтев оператору преносног, односно дистрибутивног система за обуставу
испоруке електричне енергије и оператор који врши радњу обуставе.
Природа правног односа сметања државине због обуставе испоруке електричне енергије супротно Закону о енергетици, условима о испоруци електричне енергије и супротно уговору о снабдевању, у коме суделују
снабдевач и оператор преносног, односно дистрибутивног система, није
таква да се тужбом морају обухватити оператор и снабдевач.
Законом о енергетици није изричито прописано да крајњи купац,
ако није задовољан одлуком снабдевача о обустави испоруке електричне
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енергије, своје право може остварити у судском поступку по тужби којом
ће бити обухваћени и снабдевач и оператор.
Тужба због сметања односно узнемиравања (actio negatoria) може
се поднети против онога ко је лично извршио сметање, против налогодавца или против обоје.
То значи да између снабдевача и оператора преносног односно дистрибутивног система не постоји нужно супарничарство и да суд неће одбити тужбени захтев ако снабдевач и оператор нису обухваћени тужбом
као странке.
Од нужног супарничарства из члана 211. став 1. Закона о парничном поступку, треба разликовати јединствено супарничарство из члана
210. истог Закона, када се по закону или због природе правног односа
спор према свим супарничарима може решити само на једнак начин (али
то не значи да сви морају бити обухваћени једном тужбом).
Одговор на питање бр. 4:
Одредбама члана 194. Закона о парничном поступку, прописано је
да тужилац може у тужби да тражи да суд само утврди постојање, односно непостојање неког права или правног односа, повреду права личности
или истинитост, односно неистинитост неке исправе (став 1). Тужба за
утврђење може да се поднесе ако тужилац има правни интерес да суд
утврди постојање, односно непостојање неког спорног права или правног
односа, пре доспелости захтева за чинидбу из истог односа или истинитост односно неистинитост неке исправе, или ако тужилац има неки други
правни интерес (став 2). Тужба за утврђење може да се поднесе ради утврђивања постојања, односно непостојања чињенице, ако је то предвиђено
законом или другим прописом (став 3).
Из цитираних одредби произлази да није дозвољена тужба којом
се тражи утврђење да је оператор преносног, односно дистрибутивног система неосновано искључио купца са система због неовлашћеног коришћења електричне енергије.
Утврђење да је оператор преносног, односно дистрибутивног система неосновано искључио објекат крајњег купца са система због неовлашћеног коришћења електричне енергије може да буде предмет доказног поступка у спору по тужби крајњег купца којом се тражи извршење
обавезе по уговору о снабдевању електричном енергијом или по тужби
269

Билтен Врховног касационог суда
због сметања којом се тражи успостављање пређашњег стања, односно
наставак испоруке електричне енергије, а не тужбе за утврђење. Тужбом
за утврђење не може се захтевати утврђење постојања неких чињеница
или неког чињеничног скупа.
У наведеном случају како није дозвољена тужба којом се тражи
утврђење да је оператор преносног, односно дистрибутивног система неосновано искључио купца са система због неовлашћеног коришћења електричне енергије, не може се одредити ни привремена мера по предлогу
тужиоца који је поднет уз тужбу.
Одредбама члана 198. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр.
145/2014) прописано је да је неовлашћена потрошња електричне енергије:
коришћење електричне енергије без одобрења за прикључење (тачка 1.);
коришћење електричне енергије са одобрењем за прикључење пре испуњења услова за прикључење (тачка 2.); коришћење електричне енергије
након обуставе испоруке енергије (тачка 3.); коришћење електричне енергије без мерног уређаја, мимо мерног уређаја, или преко мерног уређаја на
коме је онемогућено правилно мерење (тачка 4.); коришћење електричне
енергије преко мерног уређаја на коме су оштећене пломбе оператора система, односно оштећене или са истеком рока важења жига на пломби
овлашћеног тела за оверавање мерила, као и у случају када се утврди неправилност мерења електричне енергије (тачка 5.); самовласна замена
уређаја којим се утиче на тачност мерења преузете електричне енергије
(тачка 6.).
Одредбама члана 204. Закона о енергетици ("Службени гласник
РС", бр. 145/2014) прописано је да је оператор преносног, односно дистрибутивног система дужан да искључи објекат крајњег купца са система
у случају неовлашћене потрошње из члана 198. став 1. тачка 1)-6) овог закона (став 1. тачка 1.). У случају искључења објекта крајњег купца са система, престаје уговор о снабдевању и уговор о приступу за место примопредаје објекта који се искључује, а за поновно прикључење крајњи купац
прибавља одобрење за прикључење у складу са чланом 140. став 2. овог
закона (став 2.).
Чланом 205. став 1. истог закона прописано је да крајњи купац,
односно лице чији је објекат искључен са система има право приговора
оператору преносног, односно дистрибутивног система.
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У члану 207. став 3. наведеног закона прописано је ако крајњи купац није задовољан одлукама донетим у складу са овим законом по приговорима, рекламацијама, захтевима и жалбама своје право може остварити
у судском поступку.
Из цитираних законских одредби произлази да право крајњег купца електричне енергије на подношење приговора оператору преносног,
односно дистрибутивног система у случају искључења објекта крајњег
купца са система због неовлашћене потрошње, не искључује надлежност
суда да суди у спору по тужби крајњег купца којом се тражи извршење
обавезе по уговору о снабдевању електричном енергијом или по тужби
због сметања којом се тражи успостављање пређашњег стања.
Вероватност постављеног тужбеног захтева по овој последњој тужби могла би довести и до одређивања привремене мере којом се налаже
прикључење на електроенергетску мрежу, што је фактичко питање у сваком конкретном случају.
5. Питање:
У ситуацији када тужилац тражи утврђење права својине по
основу одржаја, да ли тужбом на страни тужених треба обухватити
сва лица која су била уписана као власници спорне непокретности, а
у односу на које је текао рок потребан за одржај, или је довољно тужити лице које је у тренутку подношења тужбе уписано као власник
непокретности?
Одговор:
Према члану 4. став 1. Закона о државном премеру и катастру, катастар непокретности је основни и јавни регистар о непокретностима и
стварним првима на њима. Према члану 60. овог закона својина и друга
стварна права на непокретностима стичу се, преносе и ограничавају уписом у катастар непокретност.
Из питања произилази да су ранији власници спорне непокретности самим тим и били субјекти спорног материјално правног односа, али
је право својине које су они имали пре подношења тужбе прешло на лице
које је у моменту подношења тужбе било уписано као власник спорне непокретности.
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У таквој ситуацији довољно је тужбом обухватити лице које је у
тренутку подношења тужбе било уписано као власник спорне непокретности. Лице које је у моменту подношења тужбе уписано у катастар као
власник је ималац права својине на непокретности и то лице је пасивно
легитимисано за подношење тужбе са описаним захтевом.
6. Питање:
У ситуацији када треће заинтересовано лице тражи утврђење
ништавости уговора о купопродаји, у чијем закључењу није учествовало, да ли се тужбом на страни тужених морају обухватити и продавац и купац из тог уговора?
Одговор:
Када треће заинтересовано лице тражи утврђење ништавости уговора о купопродаји у чијем закључењу није учествовало онда том тужбом
на страни тужених морају бити обухваћени и продавац и купац из закљученог уговора. Продавац и купац из закљученог уговора о купопродаји
налазе се према тужиоцу у процесном положају нужних супарничара који
према члану 211. закона о парничном поступку постоји ако по закону или
због природе правног односа тужбом морају да се обухвате сва лица која
су учесници материјално-правног односа.
Ако та лица нису обухваћена тужбом као странке, суд ће да одбије
тужбени захтев као неоснован. О нужном супарничарству суд води рачуна по службеној дужности.
Друга би ситуација била ако продавац или купац из закљученог
уговора о купопродаји више не постоје јер тада нема услова да их тужилац тужбом обухвати.
7. Питање:
Да ли суд може закључити главну расправу и оставити примерени рок тужиоцу да достави одређену писану исправу као доказ, у
ситуацији када се тужени сагласио да не расправља о наведеној исправи, а тужилац поред тог доказа доставља и поднесак којим образлаже одређене чињеничне наводе?
Одговор:
Чланом 314. став 1 Закона о парничном поступку прописано је да
странке могу, у поднесцима или на каснијим рочиштима, све до закључе272
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ња главне расправе, да износе нове чињенице и предлажу нове доказе, само ако учине вероватним да без своје кривице нису могле да их изнесу,
односно предложе на припремном рочишту, односно на првом рочишту за
главну расправу, ако припремно рочиште није одржано, а ставом 2 истог
члана да суд не узима у обзир чињенице и доказе који су изнети, односно
предложени супротно ставу 1. овог члана.
Чланом 319. став 1 истог закона прописано је да кад суд сматра
даје предмет расправљен тако да може да се донесе одлука, саопштиће да
је главна расправа закључена, а ставом 2 истог члана да суд може да одлучи да главну расправу закључи и кад је остало да се прибаве списи који
садрже доказе потребне за одлучивање или ако треба сачекати записник о
доказима изведеним од замољеног суда, а странке одустану од расправљања о тим доказима или суд сматра да то расправљање није потребно.
Дакле, правило је да суд заснива своје уверење на доказној грађи
изнетој до закључења главне расправе, односно да суд узима у обзир чињенице и доказе који су изнети до тог момента.
Изузетак од тог правила предвиђен је чланом 319 став 2 Закона о
парничном поступку и односи се само на списе који садрже доказе потребне за одлучивање, или на записник о доказима изведеним од замољеног суда, и дозвољен је под алтернативним условом: да странке одустану
од расправљања о тим доказима или да суд сматра да то расправљање није потребно.
Како се у конкретном случају ради о исправи на коју се тужилац
позива, а не о списима или записнику замољеног суда, следи да је та исправа изнета супротно члану 314 став 1. Закона о парничном поступку, те
је суд не може узети у обзир у смислу члана 314. став 2 Закона о парничном поступку.
На тужиоцу, као странци која се на ту исправу позива је био терет
да ту исправу достави на припремном, односно првом рочишту за главну
расправу, а најкасније до закључења главне расправе, ако учини вероватним да без своје кривице није могао раније да је достави.
Околност да се тужени сагласио да не расправља о наведеној исправи је без значаја будући да она не може бити део доказне грађе, јер је
достављена након закључења главне расправе.
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Поднесак са чињеничним наводима тужиоца достављен поред те
исправе после закључења главне расправе, такође не може бити део предметног списа и на тим чињеничним наводима суд не може засновати своју
одлуку.
8. Питање:
Да ли је у споровима мале вредности дозвољена посебна жалба
против решења којим се суд оглашава месно ненадлежним?
Одговор:
У члану 478. Закона о парничном поступку, који уређује дозвољеност посебне жалбе против решења донетог у спору мале вредности, коришћен је термин "решење којим се окончава поступак". У члану 479.
истог закона, који уређује дозвољеност разлога за жалбу изјављену против одлука донетих у спору мале вредности, користи се термин "решење
којим се окончава парница".
Појмови решења којим се окончава поступак и решења којим се
окончава парница нису идентични. Решење о окончању парнице представља решење којим се окончава поступак, али не и обрнуто. Решење којим
се окончава поступак може бити донето и пре него што је парница почела
да тече.
Решење којим се један суд оглашава месно ненадлежним је решење којим се окончава поступак пред тим судом. То решење се може донети и пре него што парница почне да тече, односно по пријему тужбе на
основу одредби о искључивој месној надлежности када суд доноси ово решење по службеној дужности. Зато је против тог решења којим се поступак окончава пред судом који решење доноси, дозвољена посебна жалба и
може се побијати не само због битних повреда из члана 374. став 2. закона
како је то прописано чланом 479. јер се оне односе на решења о окончању
парнице. Ово тим пре што погрешна примена одредби о месној надлежности и представља повреде из члана 374. став 1. Закона о парничном поступку.
У супротном, ако би се сматрало да жалба против решења којим
се суд оглашава месно ненадлежним није дозвољена, у жалби изјављеној
против коначне одлуке, пресуде или решења којим се парница окончава у
спору мале вредности, на ове повреде се не би могло указивати на основу
члана 479. Закона о парничном поступку. Тиме би странци, било тужиоцу,
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било туженом, могло бити повређено право на правично суђење. Посебно
туженом може бити повређено право на приступ суду, с обзиром да је одредба о општој месној надлежности према пребивалишту, боравишту или
седишту туженог установљена са циљем обезбеђења таквог права. Свим
странкама би могло бити повређено право на образложену одлуку, јер сагласно члану 365. Закона о парничном поступку, решење против којег није дозвољена посебна жалба не мора бити образложено. Тиме би било повређено право на правично суђење.
Од доступности суда странци, зависи и његово право расправљања, а то је посебно важно у споровима мале вредности због ограничене
могућности изношења чињеница и предлагања доказа, а на то се у позиву
странке и упозоравају према члану 473. закона. Такође и због ограничености жалбених разлога у смислу члана 479. истог закона.
9. Питање:
Да ли суд у парничном поступку који се води након што је закључак извршитеља о извршењу стављен ван снаге у одређујућем делу, треба да одлучи о обавезујућем делу закључка?
Одговор:
Чланом 256. Закона о извршењу и обезбеђењу је уређен поступак
по приговору извршног дужника против закључка извршитеља, а ставом 4
овог члана је прописано да се на даљи ток поступка пред судом сходно
примењују одредбе члана 48. и 49. овог закона.
Чланом 49. истог закона је прописано да ће се у случају када је дужник учинио вероватним основаност навода из приговора, решење о извршењу у делу којим је одређено извршење ставити ван снаге и одредити да
се поступак наставља као поводом приговора против платног налога. Одредбе о поступању по приговору против платног налога садржане су у
глави 32 Закона о парничном поступку, која носи наслов "Издавање платног налога". У овом посебном поступку примењују се и опште одредбе закона, ако посебном главом није предвиђено нешто друго. Чланом 460.
став 4. закона, прописано је да ће се у одлуци о главној ствари одлучити
да ли платни налог у целини или делимично остаје на снази или се укида.
Чланом 124. Закона о парничном поступку су прописане врсте одлука у парничном поступку, као и када суд одлучује којом врстом одлуке.
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Опште правило је да суд доноси одлуке у облику пресуде или решења. О тужбеном захтеву суд одлучује пресудом, а у поступку због сметања државине решењем. Када не одлучује пресудом, суд одлучује решењем.
У поступку издавања платног налога, решење којим се усваја тужбени захтев доноси се у облику платног налога.
Одлука о трошковима у пресуди сматра се решењем.
Сагласно томе, платни налог суда, по самом закону, представља
посебан облик решења.
Да би се применом члана 460. Закона о парничном поступку, у одлуци о главној ствари, одлучивало о платном налогу његовим укидањем
или остављањем на снази, нужна је претпоставка да је издат у облику решења, а само суд доноси одлуке у том облику. Извршитељ, на основу
предлога за извршење на основу веродостојне исправе, не одлучује решењем, већ доноси закључак.
Из тог разлога, у поступку који је инициран пред извршитељем, у
коме је извршитељ донео закључак о извршењу, а на основу приговора
дужника је закључак стављен ван снаге у одређујућем делу, не постоје
услови да се применом Закона о парничном поступку закључак о извршењу извршитеља у делу у коме је дужнику наложено испуњење потраживања, укине или остави на снази на основу чл. 460. Закона.
И у делу у коме је закључком наложено испуњење обавезе извршном дужнику, закључак се мора ставити ван снаге, а затим одлучити о
тужбеном захтеву тужиоца у парничном поступку.
10. Питање:
Да ли је привремена мера забране располагања пописаним
стварима у поступку извршења, по тужби за недопуштеност извршења бесмислена, јер је самим пописом у извршном поступку забрањено
располагање истим стварима?
Одговор:
Одредбом члана 50. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу је
прописано да лице које тврди да у погледу предмета извршења има право
које спречава извршење, може до окончања извршног поступка да изјави
приговор судији, којим тражи да се извршење на том предмету прогласи
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недопуштеним. Ако извршитељ спроводи извршење, судија приговор доставља и њему. Одредбом става 4. истог члана прописано је да судија може током целог поступка треће лице, чије право оцени вероватним, ако је
извршни поверилац оспорио или се о њему није изјаснио, решењем да
упути да у року од 15 дана од дана достављања решења против извршног
повериоца, покрене парнични поступак ради проглашења да је извршење
на том предмету недопуштено. Ставом 5. истог члана прописано је да извршни дужник који оспорава право трећем лицу мора да буде обухваћен
тужбом из става 4. овог члана, а да се сматра да извршни дужник трећем
лицу оспорава права ако се о приговору трећег лица не изјасни у року
прописаном у ставу 2. истог члана, односно у року од 5 радних дана. Ставом 7. члана 50. Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да подношење приговора из става 1. и покретање поступка из става 4. и 5. истог
члана не спречава извршење.
Имајући у виду наведену законску норму одговор на питање би
гласио да привремена мера забране располагања пописаним стварима у
поступку извршења, по тужби за недопуштеност извршења није потребна,
али да одређивање привремене мере треба ценити у односу на сваку појединачну ситуацију. Сагласно члану 50. став 4. Закона о извршењу и обезбеђењу судија током целог поступка извршења, ако оцени вероватним
право трећег лица које је изјавило приговор да у погледу извршења има
право које спречава извршење, истог може да упути на парницу. У тој
парници, не би требало да постоји потреба за одређивањем привремене
мере, имајући у виду одредбу члана 90 Закона о извршењу и обезбеђењу,
којом је прописано да је свим лицима која поседују или имају контролу
над пописаним стварима забрањено да располажу пописаним стварима
без налога суда, односно, извршитеља, под претњом новчане казне из члана 51 истога Закона. Међутим, иста привремена мера би се могла изузетно
одредити, ако је то целисходно.
На наведено упућује одредба члана 89. Закона о извршењу и обезбеђењу према којој се пописане ствари по правилу остављају на чување
извршном дужнику, али могу бити на чувању и код извршног повериоца
или трећег лица које извршни поверилац предложи, осим готовог новца,
хартија од вредности и драгоцености, које се чувају у судском депозиту
или код извршитеља. Ако би наведена лица предузела радњу усмерену на
располагање и отуђење пописаних ствари, целисходно би било у таквој
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ситуацији одредити привремену меру, ако су испуњени прописани услови, посебно ако је поред забране располагања предложено и одузимање
тих пописаних ствари од наведених лица и поверавање на чување другим
лицима, односно судском депозиту.
Произилази да је, ствар процене сваке конкретне ситуације, од
стране поступајућег судије, да ли би се привремена мера у таквим околностима могла одредити.
МАТЕРИЈАЛНО
1. Питање:
Да ли поједини чланови Конзорцијума, након раскида уговора
о продаји друштвеног капитала субјекта приватизације, имају страначку способност и активну легитимацију за подношење тужбе за повраћај датог по уговору и за накнаду штете против Агенције за приватизацију?
Одговор:
Странка у поступку може да буде свако физичко и правно лице,
према члану 74. став 1. Закона о парничном поступку.
Купац, у смислу одредаба Закона о приватизацији, може бити домаће или страно правно или физичко лице, с тим да домаћа или страна
правна или физичка лица могу да се удруже ради куповине субјекта приватизације или стратешког партнерства (Конзорцијум) и да овласте једно
лице за заступање, према члану 12. став 1. и 2. Закона о приватизацији.
Суд по службеној дужности пази да ли лице које се појављује као
странка може да буде странка у поступку и да ли је парнично способна, да
ли парнично неспособну странку заступа њен законски заступник и да ли
законски заступник има посебно овлашћење, ако је оно потребно, у складу са чланом 79. став 1. Закона о парничном поступку. Кад суд утврди да
лице које се појављује као странка не може да буде странка у поступку, а
тај недостатак не може да се отклони, одбациће тужбу, у смислу члана 80.
став 5. Закона о парничном поступку.
Како су чланови конзорцијума домаћа или страна физичка или
правна лица, то исти могу бити странке у поступку пред судом, па не постоје недостаци у погледу њихове страначке способности и суд нема
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овлашћење да тужбу чланова конзорцијума одбаци, с позивом на члан 80.
став 5. у вези члана 79. Закона о парничном поступку.
Питање њихове активне легитимације се односи на правну природу њиховог удруживања у конзорцијум, да ли су након удруживања чланови конзорцијума нужни супарничари пред судом, када тужбом морају
бити обухваћени сви чланови конзорцијума као учесници материјалноправног односа, и у ком случају суд одбија тужбени захтев као неоснован,
ако сви чланови конзорцијума нису обухваћени тужбом, на основу члана
211. Закона о парничном поступку, или чланови конзорцијума нису нужни супарничари, у смислу цитираног члана.
Конзорцијум је удружење, настало само због једне законом установљене сврхе, а то је куповина субјекта приватизације. Након раскида
уговора о куповини, односно продаји капитала субјекта приватизације,
више не постоји сврха и циљ због кога су се поједина лица удружила, па
уговор о удруживању у конзорцијум прати судбину уговора због кога је и
у вези кога је настао, као уговор чији настанак или престанак зависи од
чињенице настанка или престанка уговора о продаји друштвеног капитала, у смислу члана 74. став 1. и 3. Закона о облигационим односима.
Стога је моментом раскида уговора о продаји капитала субјекта
приватизације престао да важи и уговор о конзорцијуму, закључен између
чланова конзорцијума. Чланови конзорцијума зато нису нужни супарничари, јер више нема материјално правног односа чији су учесници, нити
због природе правног односа тужбом морају бити обухваћени сви чланови
конзорцијума.
2. Питање:
Уколико је уговором о продаји друштвеног капитала у поступку
приватизације предвиђен раскид истог, уколико купац друштвеног капитала отуђи основна средства у обиму већем од 10% укупних средстава
без сагласности Агенције за приватизацију, да ли је и сам правни посао
отуђења средстава без такве сагласности ништав? Које су санкције уколико сам субјект приватизације отуђи своја средства (непокретност) у
обиму већем од 10% од укупних средстава?
Одговор:
Купац друштвеног капитала постаје већински власник субјекта
приватизације, што подразумева његов контролни утицај на доношење
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свих одлука органа управљања субјекта приватизације као привредног
друштва. Одлуку о отуђењу основних средстава доноси субјект приватизације као друштво, јер се ради о његовој имовини, али је због већинског
учешћа купца у основном капиталу то фактички његова одлука и зато и
унета забрана отуђења као његова обавеза у уговор о продаји друштвеног
капитала субјекта приватизације.
Овим уговором је предвиђено да одлуку о отуђењу основних средстава у прописаном обиму купац не може донети без сагласности Агенције за приватизацију. Сам Закон о приватизацији само предвиђа последицу
непоштовања такве уговорне одредбе у односу на купца, али не и дејство
на уговор о отуђењу, закључен са трећим лицем.
Зато се у описаној ситуацији морају применити релевантне одредбе
Закона о облигационим односима и то члан 103. Закона, код оцене да ли се
ради о ништавом правном послу, као и члан 29. и члан 55. Закона, код оцене постојања правног посла закљученог без прописане сагласности.
3. Питање:
Када непокретна имовина, која представља неновчани улог
оснивача, постаје имовина привредног друштва: доношењем оснивачког акта – регистрацијом у АПР-у – уписом у РГЗ?
Одговор:
Закон о привредним друштвима у члану 44. Закона дефинише
имовину друштва, као ствари и права у власништву друштва и друга права друштва. У том смислу Закон дефинише појам основног (регистрованог) капитала друштва, као новчану вредност уписаних улога чланова
друштва у друштво која је регистрована у складу са законом о регистрацији. Улози у друштво могу бити новчани или неновчани, који могу бити
у стварима и правима, осим ако законом за поједине форме друштва није
другачије одређено.
Сагласно одредби члана 47 став 1 Закона о привредним друштвима удео у друштву се стиче по основу преузете обавезе лица која су се
оснивачким актом (уколико је реч о оснивању) или на други начин обавезала на уплату, односно уношење у друштво одређеног улога. Преузимањем обавезе уплате одређеног новчаног износа, односно уноса ствари или
права, то лице стиче удео у друштву, независно од тога да ли је обавеза
уплате, односно уношења улога од стране тог лица извршена или не.
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За разлику од стицања удела, моментом преузимање обавезе уплате, односно уношења улога у роковима одређеним оснивачким актом,
улози постају имовина друштва тек када су уплаћени, односно унети у
друштво, од стране оснивача, према члану 47. став 2. Закона о привредним друштвима. Уплаћивање, односно уношење улога у друштво, подразумева преношење права својине са оснивача на друштво. Уношење непокретности, као неновчаног улога у имовину друштва, врши се у складу са
Законом који уређује стицање и пренос права својине на непокретностима. То значи да је за пренос права својине на непокретности са оснивача
на друштво, поред постојања правног основа, односно уговора или одлуке
о оснивању, којoм оснивач преузима обавезу уношења непокретности као
неновчаног улога у друштво, као и предаје непокретности друштву, потребно извршити и упис у надлежни катастарски операт, сагласно члану
60 Закона о државном премеру и катастру.
4. Питање:
Да ли се право коришћења, као право мањег обима у односу
на право својине, може стећи одржајем према ранијем кориснику,
уколико су испуњени услови прописани чланом 28. Закона о основама својинско правних односа? Тужилац је лице које тужбом тражи
утврђење права коришћења против корисника, али не и власника непокретности и има државину подобну за стицање својине одржајем.
Да ли му се по тим условима може утврдити право коришћења у односу на лице које право коришћења има уписано у јавним књигама?
Одговор:
Одредбом члана 28. став 2. Закона о основама својинско правних
односа је прописано да савестан и законити држалац непокретне ствари,
на којој други има право својине, стиче право својине те ствари одржајем
протеком 10 година, а ако је само савестан држалац непокретне ствари, на
којој други има право својине, стиче право својине одржајем протеком 20
година, према ставу 4 цитираног члана.
Из ове одредбе члана 28. наведеног закона следи да се само право
својине може стећи одржајем, под условима који су прописани у наведеном члану, према титулару права својине, али не и право коришћења према лицу које је корисник.
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5. Питање:
Да ли је основан приговор истовременог испуњења обавезе,
истакнут од стране туженог сходно члану 122. Закона о облигационим
односима, у ситуацији када између туженог као уговарача осигурања
и тужиоца као осигуравача, тече други парнични поступак у коме тужени потражује исплату суме осигурања по основу насталог осигураног случаја?
Одговор:
По правилима за извршење двостраних уговора ниједна страна није дужна испунити своју обавезу ако друга страна не испуни своју, или
није спремна да истовремено испуни своју обавезу. Правило из члана 122.
Закона о облигационим односима примењује се у свим ситуацијама када
постоје истовремене узајамне обавезе по истом основу, осим ако је што
друго уговорено или законом одређено, или ако што друго проистиче из
природе посла. Приговор истовременог испуњења, односно да тужени није дужан да испуни обавезу, док друга страна не испуни према њему своју
обавезу, се узима у обзир при утврђивању рока за испуњење обавезе по
тужбеном захтеву у смислу одредбе члана 122. став 2. Закона о облигационим односима.
Уговор о осигурању у смислу одредбе члана 897. Закона о облигационим односима јесте двострани уговор који ствара узајамна права и
обавезе за обе уговорне стране. То даље значи и да се на овај уговор примењује одредба члана 122. Закона о облигационим односима, али и одредбе из главе XXVII Закона о облигационим односима које се односе на
осигурање, а посебно одредбе закљученог уговора. Уколико између истих
парничних странака тече други парнични поступак у коме тужени, као
уговарач осигурања потражује од осигуравача исплату осигурања по
основу насталог осигураног случаја, а у поступку по тужби осигуравача је
истакао приговор истовременог испуњења, то се основаност овог приговора мора ценити у складу са уговорним одредбама и одредбама Закона
које се односе на осигурање, пре свега у складу са одредбама чл. 912. и
913. Закона о облигационим односима на основу којих обавеза осигуравача да исплати накнаду или своту одређену уговором почиње наредног дана од дана уплате премије.
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Стога, уколико парничне странке нису нешто друго предвиделе
уговором, исплата премије и исплата накнаде по основу осигураног случаја нису истовремене узајамне обавезе, па приговор истовременог испуњења не би био основан.
6. Питање:
Уговор о осигурању имовине непокретности су закључили
осигуравач и закупац као уговарач осигурања и осигураник. Догодио
се осигурани случај. Ко може да врши права из осигурања у случају
наступања осигураног случаја, закупац као уговарач осигурања и
осигураник или власник непокретности?
Одговор:
Постављено питање се односи на лица у праву осигурања.
У правним односима који се заснивају осигурањем могу се поред
осигурача и осигураника јавити и друга лица. Уговор у корист трећих лица је нарочито значајан у осигурању, у свом класичном виду или у специфичним облицима, као што су осигурање за туђ рачун и осигурање за рачун кога се тиче Тако, већ у моменту закључивања уговора могу стране
уговорнице означити одређена лица као кориснике осигурања. То исто
може бити учињено и законом. Такође се на основу закона или уговора у
моменту настајања осигурања може одредити да се извесна лица, тада још
непозната, која се касније нађу у одређеној правној ситуацији, могу појавити у својству корисника осигурања и тек тада прикључити заснованој
правној вези. При томе постоје разлике у погледу правног положаја ових
лица у разним врстама осигурања. Осим тога, терминологија није уједначена, што изазива одређене тешкоће и наводи осигураваче да у општим
условима осигурања прецизирају ове појмове.
Осигурач (осигуравач) је страна у правном односу осигурања, која
преузима обавези да исплати одређену своту новца или учини што друго,
ако се догоди осигурани случај.
Осигураник је појам којим се често у праву осигурања означавају
различита лица. Он се некад меша са уговарачем осигурања, а некада са
корисником осигурања. То је зато што је најчешће исто лице појављује у
улози уговарача осигурања и корисника осигурања. У том случају појам
осигураник обухвата оба својства. Мада има мишљења да је непотребно
раздвајање појмова осигураника и уговарача и да то уноси забуну, у прак283
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си се чини ова разлика код уговарања осигурања у корист трећег лица. То
се нарочито чини код осигурања за туђ рачун, где се уговарач осигурања
појављује као стимулант, осигурач као промитент, а треће лице као корисник – бенефицијар. Тако се у осигурању имовине, на пример, као уговарач осигурања означава "лице које са осигуравачем закључује уговор о
осигурању и обавезује се да плати премију", а као осигураник: "лице чија
је ствар, односно имовински интерес осигуран". Ако је, пак, реч о уговору
за сопствени рачун, онда се, према условима осигурања, ова два лица изједначују, осигураник је и уговарач осигурања, ако је осигурање закључено у своје име и за свој рачун. Израз осигураник употребљава се за лице
које закључује уговор о осигурању у своје име и за свој рачун, обавезује
се да плаћа премије, а за узврат има право на накнаду из осигурања ако се
догоди осигурани случај. Овај израз је јасан, он се у пракси најчешће у
том смислу употребљава и непотребно је мешати га са корисником из
осигурања у корист трећег. Називе уговарач осигурања и корисник осигурања, према томе, треба употребљавати само када је реч о уговору у корист трећег, тј. за лица која имају само та својства (а не истовремено и нека друга), другим речима, онда када су лице које закључује уговор у своје
име и лице коме припадају користи тог уговора различита лица.
Закон о облигационим односима у дефиницији уговора о осигурању (чл. 897.) помиње уговарача осигурања као лице које се обавезује да
плаћа премију, а осигураника као лице које има право на накнаду ако се
оствари осигурани случај. Међутим, закон није у овоме доследан. У имовинском осигурању, наиме, он израз осигураник употребљава у наведеном смислу, али, у осигурању лица под тим појмом подразумева лице чији је телесни интегритет или живот осигуран (то је у ствари тзв. осигурано
лице).
Према напред реченом, израз "корисник осигурања" означава лице
које је различито од осигураника (иако и осигураник истовремено може
бити и корисник осигурања које закључује). Као корисник у овом смислу
појављује се бенефицијар из уговора у корист трећег и нарочито из уговора о осигурању за туђ рачун и за рачун кога се тиче.
Код уговора о осигурању основна разлика између осигураника и
корисника је у томе што је осигураник странка у уговору, закључује уговор у своје име, док је корисник ван уговора у моменту његовог закључе284
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ња (тј. не појављује се ни лично, ни преко заступника). Корисник осигурања се јавља и код имовинског и код личног осигурања.
У осигурању лица поред осигурача, осигураника и корисника може
се појавити још једно лице. То лице, које се назива осигурано лице је оно у
чијем животу треба наступи предвиђени догађај. Осигурано лице је, према
томе, лице од чије смрти, онеспособљености за рад или нарушавања здравља зависи исплата осигуране суме, односно накнаде из осигурања.
Могућно је да су на осигураној ствари пре настанка осигураног
случаја постојала заложна права осигураникових поверилаца, или друга
стварна права (заложни повериоци, титулари службености, плодоуживања, итд.). Титулари ових права се с тога могу појавити према осигурачу са
одређеним захтевима на накнаду из осигурања. Између њих се, према томе, осигураним случајем заснива одређена правна веза. У вези са тим треба обратити пажњу на одредбу чл. 938. Закона о облигационим односима.
У односе осигурања може такође ступити и прибавилац осигуране
ствари, као и ствари у вези са чијом је употребом закључено осигурање од
одговорности. У случају отуђења ових ствари, врши се по правилу пренос
уговора о осигурању на прибавиоца. Он сада ступа у права и обавезе осигураника и појављује се према осигурачу као уговорна страна. У вези са
тим, релевантна је одредба чл. 937. Закона о облигационим односима.
Одговор на постављено питање треба довести у вези са одговором
на питање бр. 22. Оно се односи на истовремено постојање више субјеката
интереса и њихов међусобни однос.
Као субјекти независних интереса могу се појавити власник ствари и њен закупац. Један од њих има у виду губитак супстанце ствари, а
други губитак коришћења, употребе ствари. Ту нема двоструког осигурања, јер нема истоветног предмета.
Чланом 897. Закона о облигационим односима предвиђено је да се
Уговором о осигурању обавезује уговарач осигурања да плати одређени
износ организацији за осигурање (осигуравач), а организација се обавезује
да, ако се деси догађај који представља осигурани случај, исплати осигуранику или неком трећем лицу накнаду, односно уговорену своту или
учини нешто друго.
Чланом 905. став 1. истог закона предвиђено је да у случају осигурања за туђи рачун или за рачун кога се тиче, обавезу плаћања премије и
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осталих обавеза из уговора о осигурању дужан је извршавати уговарач осигурања, али он не може вршити права из осигурања, чак и кад држи полису,
без пристанка лица чији је интерес осигуран и коме она припадају.
Чланом 925. у ставовима 1. и 2. истог закона предвиђено је да се
осигурањем имовине обезбеђује накнада за штету која би се десила у имовини осигураника због наступања осигураног случаја, те да износ накнаде
не може бити већи од штете коју је осигураник претрпео наступањем осигураног случаја.
Закупац непокретности јесте лице из члана 924. став 1. Закона о
облигационим односима, које има интерес да се не догоди осигурани случај који би довео до оштећења или уништења предмета закупа. Кад закупац непокретности Уговор о осигурању закључи у своје име и за свој рачун, тада је он истовремено уговарач осигурања и корисник осигурања,
дакле осигураник. У таквој ситуацији он је лице које врши права из уговора о осигурању, а власник ствари није ни у каквом уговорном односу са
осигуравачем. Међутим, он мора доказати да је наступањем осигураног
случаја претрпео штету.
Ако је закупац закључио уговор из члана 905. Закона о облигационим односима, по коме је корисник осигурања власник ствари, тада само
власник ствари може вршити права из осигурања.
7. Питање:
Када се сматра да је извођач радова извршио у целости своју
уговорну обавезу по основу уговора о грађењу, закљученог по принципу "кључ у руке", даном потписивања окончане ситуације од стране инвеститора, или даном техничког пријема изграђеног објекта, односно добијања употребне дозволе?
Одговор:
Из садржине постављеног питања произлази да су парничне
странке закључиле уговор о грађењу са посебном одредбом, односно са
одредбом "кључ у руке", а да истовремено нису прецизније дефинисале
значење ове одредбе. То даље значи да се одговор на постављено питање
може дати применом одговарајућих законских одредби. Одредбом члана
640. Закона о облигационим односима је прописано да ако уговор о грађењу садржи одредбу "кључ у руке" или неку другу сличну одредбу, извођач се самостално обавезује да изврши скупа све радове потребне за из286
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градњу и употребу одређеног целовитог објекта, а у том случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену. Одредбом члана 155. Закона о планирању и изградњи је прописано да технички преглед
објекта врши комисија или привредно друштво, односно друго правно лице коме инвеститор повери вршење тих послова, да технички преглед
објекта обезбеђује инвеститор у складу са тим законом и да трошкове техничког прегледа сноси инвеститор. Одредбом члана 158. истог закона је
прописано да се објекат за који је у складу са овим законом предвиђено
издавање грађевинске дозволе може користити по претходно прибављеној
употребној дозволи и да орган надлежан за издавање грађевинске дозволе
издаје решењем употребну дозволу у року од 5 радних дана од дана подношења захтева за издавање употребне дозволе. Истом законском одредбом је прописано који документи се подносе уз захтев за издавање употребне дозволе па између осталог се прилаже и извештај комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу са
предлогом да се може издати употребна дозвола, као и да се употребна
дозвола доставља инвеститору и надлежном грађевинском инспектору.
Изведени радови плаћају се на основу привремене ситуације и окончане
ситуације, а окончану ситуацију извођач саставља и подноси на исплату
по извршеној примопредаји изведених радова.
Према наведеним законским одредбама, инвеститор организује
технички преглед објекта, сноси трошкове истог, а и употребна дозвола се
доставља инвеститору. Стога, уколико закљученим уговором није што
друго предвиђено, произлази да је извођач радова извршио у целости своју уговорну обавезу по основу уговора о грађењу закљученог по принципу "кључ у руке" по извршеној примопредаји изведених радова, што подразумева да су изведени сви уговорени радови, потребни за изградњу и
употребу одређеног целовитог објекта.
8. Питање:
Да ли је за одговорност државе за штету проузроковану трећем лицу доношењем одлуке њених органа управе довољно да се
утврди у другостепеном поступку да су оне незаконите, односно да буду поништене или је за постојање одговорности државе неопходно и
да је штетна последица настала услед рада њеног органа који се може
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сматрати прекорачењем, злоупотребом, неблаговременом и погрешном применом датих овлашћења?
Одговор:
За одговорност државе за штету проузроковану трећем лицу доношењем одлуке њених органа управе није довољно да се утврди у другостепеном поступку да су незаконите, односно да буду поништене, већ се
одговорност државе утврђује према општим одредбама Закона о облигационим односима, које регулишу институт одговорности предузећа и других правних лица за штету причињену трећем лицу. На наведено упућује
одредба члана 172. став 1. Закона о облигационим односима, којом је прописано да правно лице одговора за штету коју његов орган проузрокује
трећем лицу у вршењу или у вези са вршењем својих функција. Из наведеног следи да оштећено лице у посебном поступку (парничном) мора да
докаже да је штету претрпело и која је њена висина и да постоји узрочнопоследична веза између те штете и поступања државних органа у вршењу
или у вези са вршењем својих функција, у ком смислу се за цитирану законску одредбу везују и опште одредбе Закона о облигационим односима
које регулишу институт накнаде штете.
9. Питање:
Имајући у виду да је одредбом чл. 436. став 1. ЗОО-а забрањен
пренос потраживања које је везано за личност повериоца, да ли адвокат може своје потраживање из уговора о заступању пренети на треће
лице (правно или физичко)?
Одговор:
Уговор о заступању је по својој природи мешовити уговор, који
садржи елементе налога и уговора о делу, код којих је избор извршиоца
(налогопримца, посленика) везан за његову личност и одлучујућа чињеница за настанак уговора. То значи да су обавезе адвоката из уговора о заступању везане за његову личност, али не и потраживање уговорене накнаде за предузете радње по уговору, у смислу члана 436. став 1. Закона о
облигационим односима. У конкретном случају се ради о доспелом потраживању адвоката, а не о промени овлашћеног пуномоћника које би нарушило уговорну вољу налогодавца, односно лица које је тог конкретног
пуномоћника ангажовало за заступање.
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10. Питање:
Да ли је фискални исечак, издат купцу од стране продавца, довољан доказ о измирењу обавезе купца према продавцу, у ситуацији
када су и продавац и купац правна лица?
Одговор:
Одредбом члана 3. став 1. и 2. Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 93/12) прописано је да лице које је уписано у одговарајући регистар и које обавља промет добара на мало, односно
пружа услуге физичким лицима дужно је да врши евидентирање сваког
појединачно оствареног промета преко фискалне касе. Обавеза из става 1.
овог члана постоји у случају када се услуга пружа физичким лицу, а накнаду за пружене услуге сноси правно лице, односно предузетник, и то
независно од начина плаћања (готовина, чек, картица и безготовинско
плаћање).
Чланом 12. став 2. Закона о фискалним касама прописано је да фискални исечак обавезно садржи следеће податке: назив обвезника и назив
и адресу продајног места, порески идентификациони број (ПИБ) обвезника, идентификациони број фискалног модула фискалне касе, назив, количину, јединицу мере, цену по јединици мере, ознаку пореске стопе и вредност евидентираног промета добара, односно услуга, спецификацију пореских стопа, износ пореза по пореским стопама, укупан износ пореза, вредност промета по пореским стопама, укупну вредност евидентираног промета, укупан износ за уплату, средство плаћања (готовина, чек, картица),
уплаћен износ и износ разлике за повраћај купцу добара, односно кориснику услуга, дан, месец, годину, сат и минут сачињавања фискалног
исечка, редни број фискалног исечка и фискални лого. Одредбом члана
18. став 1, 2. и 3. закона, обвезник је дужан да купцу добара, односно кориснику услуге одштампа и изда фискални исечак фискалне касе преко
које је евидентиран промет, без обзира да ли купац добара, односно корисник услуга то захтева или не.
Правилником о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних извештаја
("Службени гласник РС", бр. 140/04) чланом 1. је прописано да се садржина фискалног рачуна и начина евидентирања промета издавања фискалног
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рачуна из члана 12. став 8. Закона о фискалним касама, начин отклањања
грешке у евидентирању промета преко фискалне касе из члана 19. закона
и садржина вођене књиге дневних извештаја из члана 20. став 1. закона
регулишу управо овим Правилником. Према одредби члана 2. став 1. тачка 12. наведеног Правилника, обавезни елемент фискалног рачуна, односно фискалног исечка је и средство плаћања. Према ставу 2. члана 2. Правилника, фискални рачун се издаје на обрасцу ФР-фискални рачун који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Према члану 20. Закона о фискалним касама обвезник је дужан да
води књигу дневних извештаја за сваку фискалну касу. Обвезник је дужан
да одштампане дневне извештаје евидентира и одлаже у књигу дневних
извештаја хронолошким редом. Садржина и вођење књиге дневних извештаја прописана је чланом 9. наведеног Правилника, тако да књига дневних извештаја из члана 20. став 1. Закона о фискалним касама се састоји
од најмање 12 листова обрасца ЕДИ-евиденција дневних извештаја за месец ___ 20__. године уз које се улажу: одштампани дневни извештаји за
сваки радни дан у месецу, копије попуњених налога за исправку у току
месеца и копије рачуна за безготовинско плаћање издатих у току месеца.
Образац ЕДИ одштампан је уз Правилник и чини његов саставни део.
Из горе наведеног јасно произилази да је обвезник дужан да уз
сваки промет робе изда фискални рачун, односно фискални исечак. Фискални исечак је доказ да је извршен промет одговарајуће робе, а на фискалном исечку мора да стоји начин плаћања. Ако је начин плаћања готовински, то мора бити евидентирано на фискалном рачуну, па стога уколико је на фискалном рачуну евидентирано да је добро плаћено готовински,
то ствара претпоставку да је обавеза по том фискалном рачуну и плаћена.
Међутим, обвезник је дужан да изда и фискални рачун и када се плаћање
врши безготовински, исто евидентира на фискалном рачуну као "безготовинско плаћање", али тада је дужан да уз дневни извештај за одговарајући
дан, евидентира у ЕДИ обрасцу број издатих фискалних рачуна, као и
број издатих рачуна за безготовинско плаћање.
Према члану 12. став 4. Закона о фискалним касама, ако купац добара на мало, односно корисник услуге, плаћање врши на основу фактуре,
обвезник је дужан да у фактуру унесе редни број фискалног исечка на
основу кога је евидентиран промет у фискалној каси.
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С обзиром на горе изнето потребно је да је пре свега фискални рачун сачињен у свему према Закону о фискалним касама и наведеним Правилником, а што подразумева да се на фискалном рачуну, односно исечку
налази назнака како је извршено плаћање. Стога назнака на фискалном
рачуну да је обавеза плаћена готовински, ствара обориву претпоставку да
је купљено добро плаћено. Странка може доказивати и супротно, али за то
је потребно да поред фактуре која у себи садржи и број фискалног исечка,
има евидентиран промет у дневном извештају да је по наведеном фискалном рачуну вршено безготовинско плаћање.
ИЗВРШНО:
1. Питање:
Да ли има литиспенденције у извршном поступку?
Одговор:
Литиспенденција подразумева да се између истих странака о
истом захтеву не могу водити две парнице, па се у парници која је доцније
почела да тече, тужба одбацује јер постоји процесна сметња за даље вођење спора. Из тога произлази да је институт литиспенденције везан за доношење мериторне одлуке, одлуке о основаности тужбеног захтева. Начело правне сигурности не дозвољава да се о истом захтеву донесу две различите одлуке, једна којом се захтев усваја, друга којом се захтев одбија.
Исто начело, као и начело економије, избегавање оптерећења судова, не
дозвољава да се о истом захтеву донесу две идентичне одлуке. То је био
основ успостављања наведеног института.
У извршном поступку се не доноси одлука о основаности тужбеног захтева, па нема места примени одредби Закона о парничном поступку који се односе на литиспенденцију. Међутим, ако је суштина питања да
ли исти извршни поверилац против истог извршног дужника за потраживање по истој извршној исправи може водити два извршна поступка, одговор је позитиван. Нема процесне сметње да се воде два извршна поступка. Циљ извршног поступка је да се потраживање намири, односно ако је
новчано, наплати. Када се ради о новчаном потраживању, дозвољено је
више средстава извршења. Извршни поверилац може покренути поступак
извршења у једном предмету једним средством, а у другом предмету другим средством. У било ком од ових извршних предмета, намирење потра291

Билтен Врховног касационог суда
живања представља разлог за окончање поступка. У поступку у коме је
намирен, то је разлог за закључење извршног поступка. У поступку у коме није спроведено намирење, то је разлог за обуставу јер је потраживање
престало испуњењем. Друго је питање да ли је то рационално решење за
извршног повериоца са аспекта трошкова извршног поступка. Од тога зависи и одлука да ли ће извршни дужник у поступку који је окончан обуставом бити дужан да накнади извршном повериоцу настале трошкове,
јер исти нису били неопходни.
2. Питање:
Да ли суд који је донео решење о извршењу остаје надлежан за
доношење одлуке о промени средства извршења на непокретностима
када се непокретност не налази на територији надлежности суда?
Одговор:
Суд одлучивања, суд који је донео решење о извршењу једним
средством извршења, одлучује о промени већ одређеног средства и одређује извршење на непокретности, оценом испуњености услова за промену
средства и за извршење на непокретности. Након тога списе доставља на
спровођење суду места непокретности, као суду месно надлежном за
спровођење извршења.
3. Питање:
а) Како уручити закључак о заплени и преносу потраживања
дужнику извршног дужника који има седиште у Словенији?
б) Да ли се достава може сматрати уредном након протека законског рока од дана истицања на огласну таблу суда (након две безуспешне доставе са назнаком на повратници "није тражио")?
Oдговор:
а) Обзиром да дужник извршног дужника има седиште у Словенији,
потребно је да му се закључак о заплени и преносу достави на начин предвиђен члана 133 Закона о парничном поступку, у вези са чланом 10. Закона о
извршењу и обезбеђењу. Према наведеном члану 133. достављање физичким
или правним лицима у иностранству врши се дипломатским путем, уколико
у међународном уговору или у закону није другачије предвиђено. Члан 5.
Уговора између Републике Србије и Републике Словеније о правној помоћи
у грађанским и кривичним стварима предвиђа да се писмена и предмети до292
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стављају преко замолница које надлежни правосудни органи Републике Србије и Републике Словеније по правилу непосредно шаљу једни другима, с
тим да наведеном одредбом није искључено достављање дипломатским путем, уколико за то постоје оправдани разлози.
б) Због тога се не може сматрати да је достава судског писмена
правном лицу са седиштем у Словенији била уредна уколико је послата
редовном поштом, па се самим тим не може сматрати да је била безуспешна зато што се повратница вратила са назнаком "није тражио" и да су се
стога стекли услови за истицање закључка на огласној табли суда.
4. Питање:
Приватни извршитељ је поднео захтев за изрицање новчане казне
привредном суду, а према дужниковом дужнику, чије се седиште налази
на подручју месне надлежности другог привредног суда. У међувремену је
извршни дужник променио своје седиште и сада исти има регистровано
седиште на територији месне надлежности тог другог привредног суда.
Који је привредни суд месно надлежан за изрицање новчане казне?
Одговор:
Према члану 3. став 3. Закона о извршењу и обезбеђењу суд надлежан за одређивање извршења је суд на чијем подручју извршни дужник
има седиште. Закон о извршењу и обезбеђењу не прописује посебну месну надлежност за изрицање новчане казне, док за извршење на потраживању извршног дужника у чл. 146. предвиђа посебну месну надлежност
према пребивалишту дужниковог дужника, под условом да извршни дужник нема боравиште у Републици Србији.
Из питања се може претпоставити да је извршење одредио суд месно надлежан према седишту извршног дужника, те да се извршни поверилац определио да извршење спроводи извршитељ. У тој ситуацији о
захтеву за изрицање новчане казне према дужниковом дужнику, месно
надлежан је суд који је одредио извршење, без обзира што се седиште дужниковог дужника налази на подручју другог суда и без обзира на промену седишта извршног дужника.
5. Питање:
Да ли је могуће поднети нов предлог за извршење сада на
основу извршне исправе на другом средству извршења иако први по293
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ступак извршења није обустављен (нпр. на непокретности која се налази на територији другог суда)?
Одговор:
Суд обуставља извршење ако су испуњени услови из одредбе члана 76. став 1. тачка 4. Закона о извршењу и обезбеђењу ако је потраживање престало.
Из постављеног питања закључује се да потраживање извршног
повериоца није престало, па нема места обустави извршног поступка по
првом предлогу, а извршни поверилац, у складу са одредбом члана 3. став
4, став 5. и став 6. Закона о извршењу и обезбеђењу, може да поднесе нов
предлог за извршење на другом предмету, односно овде на непокретности
која се налази на територији другог суда, с тим што ће се питање даље
надлежности суда решавати сходно одредбама члана 3. Закона о извршењу и обезбеђењу.
6. Питање:
а) Да ли је могуће спроводити извршење на два средства паралелно, нпр. покретне и непокретне ствари у једном извршном поступку.
б) Да ли се ово може спроводити у два одвојена поступка или не?
Одговор:
а) Одредбама члана 20. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу
прописано је да суд одређује извршење, односно обезбеђење оним средством и на оним предметима који су наведени у предлогу за извршење,
односно у предлогу за обезбеђење, када се извршење одређује на предлог
извршног повериоца. У ставу 5. истог члана прописано је да извршитељ
спроводи извршење на оним средствима и предметима извршења који су
наведени у решењу о извршењу, а када средство и предмет извршења нису наведени, извршитељ спроводи извршење, на основу сопственог закључка, на средствима и предметима извршења којим се најповољније
остварује намирење извршног повериоца.
Члан 8. став 2. истог закона говори да је суд, односно извршитељ
дужан да предузима радње спровођења извршења када су за то испуњени
услови.
Како је неспорно да се извршење може одредити истовремено на
више средстава извршења, те како у извршном поступку нема литиспен294
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денције, те извршни поверилац може водити истовремено више поступака
извршења по истој извршној исправи на различитим средствима извршења, то је несумњиво да и суд и извршитељ могу истовремено спроводити
извршење на више средстава извршења (а то су и дужни учинити сходно
члану 8. став 2. - јер ако је извршење одређено на више средстава извршења тада су испуњени услови за спровођење извршења).
Дужност суда и извршитеља о вођењу рачуна о сразмерности између висине обавезе извршног дужника и средстава и предмета извршења, односно обезбеђења, постоји само приликом одређивања средстава и предмета извршења (како је то и прописано чланом 20. став 8. Закона о извршењу
и обезбеђењу), а након одређивања извршења постоји дужност поступања
сходно цитираном члану 8. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу.
б) Члан 10. Закона о извршењу и обезбеђењу предвиђа да се у поступку извршења сходно примењују одредбе Закона о парничном поступку, уколико одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу није другачије
одређено. Закон о извршењу и обезбеђењу не предвиђа приговор литиспенденције, док Закон о парничном поступку приговор литиспенденције
везује за постојање парнице, а не за постојање самог парничног поступка.
Стога, одредба Закона о парничном поступку која регулише приговор литиспенденције нема сходну примену у извршном поступку, те је могуће
спроводити извршење у вези са потраживањем из исте извршне исправе у
два одвојена извршна поступка.
7. Питање:
Да ли је дозвољен предлог извршног повериоца да се извршење спроведе пописом, проценом и јавном продајом права на коришћење жига извршног дужника регистрованог код Завода за интелектуалну својину РС регистрованог до 03.03.2019. године и ако јесте ко
може извршити процену вредности истог, као и ко може бити купац?
Одговор:
Предлог за извршење је дозвољен, јер извршење на жигу представља врсту уновчења имовинског права које је законом прописано као
средство извршења ради наплате новчаних потраживања, али је решење о
извршењу донето на основу таквог предлог неспроводиво, јер законом није детаљно регулисано спровођење овог средства.
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Жиг је право које подразумева и право коришћења, али и право располагања и оптерећења. Предмет преноса, па и предмет извршења може бити
само у својој укупности, као посебна врста имовинског права. Међутим, Закон о извршењу и обезбеђењу иако прописује пренос имовинских права као
посебно средство извршења ради наплате новчаног потраживања, у даљим
одредбама закона не прописује скуп извршних радњи којима се по закону
принудно спроводи намирење потраживања овим средством. Не предвиђа ни
сходну примену одредби о извршењу на покретним стварима.
Зато је практично примена овог средства извршења онемогућена.
Иначе, купац жига би могло бити свако лице које може бити носилац жига по Закону о жиговима.
За процену, вредности жига је тешко дати конкретнији одговор с
обзиром да у нашем систему не постоји тржиште жигова где се врши процена на основу тржишних параметара. У пракси је уобичајено да се сопствени жиг процењује, а туђи потцењује. Важно је напоменути да се добровољно, преносом, жиг може, пренети за све робе и услуге које су регистровани или само за неке, а Завод за интелектуалну својину има овлашћења да не дозволи пренос за поједине робе и услуге уколико би то у релевантном делу јавности изазвало забуну. Из тих разлога предмет уновчење и продаје свакако не би могао бити жиг за поједине, регистроване класе роба и услуга.
8. Питање:
Суд је на предлог повериоца одредио извршење на непокретности која је у јавним књигама уписана као својина извршног дужника и
још једног лица, са обимом удела: заједнички. Суд је два пута наложио
дужнику и другом заједничару да се изјасне да ли је извршена физичка
деоба заједничке непокретности и колики су тачни удели заједничара, и
да доставе исправу којом је непокретност подељена, по коме ни дужник
ни други заједничар нису поступили. Да ли у овом случају има услова за
наставак поступка извршења, а ако има онда на који начин суд треба да
утврди величину удела дужника у заједничкој непокретности?
Одговор:
Извршење на непокретности извршног дужника може се одредити
на непокретности на којој је извршни дужник искључиви власник, односно носилац права својине 1/1, или на непокретности на којој је извршни
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дужник сувласник у идеалном делу и то на оном идеалном делу на коме је
извршни дужник сувласник. У ситуацији, која произилази из наведеног
питања, да је очигледно реч о заједничкој својини извршног дужника и
другог лица, а да нису опредељени удели заједничара ( дефинисана одредбом члана 18 став 2 Закона о основама својинскоправних односа), нису
били испуњени услови да суд одреди извршење на таквој непокретности.
Ово из разлога, јер предмет извршења у погледу обима, односно величина
удела извршног дужника на непокретности није одређен - опредељен.
Стога, у овом случају нема услова за наставак поступка извршења, јер не
постоји начин, нити надлежност, да у конкретном извршном поступку извршни суд утврђује величину удела извршног дужника у заједничкој непокретности.
Само у ситуацији када су опредељени идеални делови сувласника,
сагласно члану 106. Закона о извршењу и обезбеђењу, може се одредити
извршење и на целој непокретности сувласника, али уз изричиту сагласност свих осталих сувласника и тада се они првенствено намирују из цене остварене продајом сагласно величини свог сувласничког удела.
9. Питање:
Ако се води поступак на непокретности на којој је уписано више хипотека, при чему је у току парнични поступак у коме се тражи
поништај уписане хипотеке првог реда, а хипотекарни поверилац првог реда хоће да се јави као купац непокретности, да ли он има обавезу плаћања јемства?
Одговор:
Према одредби члана 125. став 3. Закона о извршењу и обезбеђењу полагања јемства ослобођени су извршни поверилац и заложни извршни поверилац ако њихова потраживања достижу износ јемства и ако би
се, с обзиром на њихов ред првенства и утврђену вредност непокретности
тај износ могао намирити из куповне цене.
Према одредби члана 109. истог закона у поступку извршења на
непокретности намирује се и заложни извршни поверилац који није предложио извршење или спровођење извршења. Имајући у виду горе цитиране одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу, заложни извршни поверилац
у случају да његово потраживање достиже износ јемства и ако би се с обзиром на његов ред првенства и утврђену вредност непокретности могао
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намирити из куповне цене, не полаже јемство, односно ослобођен је обавезе плаћања јемства. Наведени заложни поверилац има статус заложног
повериоца све до момента док се правноснажном судском пресудом не
утврди да престаје његово заложно правно, односно док се исто не избрише из јавне књиге у којој је уписано.
10. Питање:
Да ли је испуњен услов да се одреди противизвршење, тј. да ли
је извршна исправа - пресуда, правноснажно стављена ван снаге, ако
је правноснажним решењем укинута потврда правноснажности, а
још није одлучено о жалби изјављеној против пресуде)?
Одговор:
Одредбом члана 78. Закона о извршењу и обезбеђењу прописани
су разлози за противизвршење и сходно ставу 1. наведеног члана извршни
дужник може суду поднети предлог за противизвршење када је извршење
већ спроведено захтевајући да му извршни поверилац врати оно што је извршењем добио и одређујући средство извршења ако је: 1. извршна исправа правноснажно, односно коначно укинута, преиначена, поништена
или стављена ван снаге; 2. извршни дужник у току извршног поступка добровољно измирио повериочево потраживање; 3. решење о извршењу или
решење о спровођењу извршења правноснажно укинуто или преиначено;
4. правноснажном судском одлуком утврђена недопустивост извршења.
Према одредби члана 12 Закона о извршењу и обезбеђењу, извршење се одређује на основу извршне или веродостојне исправе, ако овим
законом није другачије прописано, а према одредби члана 13 тачка 1
истог закона, извршна исправа је и правноснажна одлука суда и судско
поравнање, као и други акти странака који су законом изједначени са судским поравнањем.
Имајући у виду цитиране одредбе члана 12 и 13 Закона о извршењу и обезбеђењу, правноснажним укидањем потврде правноснажности,
пресуда - одлука суда, губи својство извршне исправе ( пресуда је као извршна исправа правноснажним укидањем потврде правноснажности стављена ван снаге) и тиме отпада основ по ком је одређено извршење, што
има за последицу да је испуњен услов из члана 78 став 1 тачка 1 Закона о
извршењу и обезбеђењу, те да уколико извршни дужник благовремено
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поднесе предлог за противизвршење суд поступи на начин прописан одредбом члана 79 став 3 истог закона.
СТЕЧАЈ:
1. Питање:
Да ли стечајни судија, уколико утврди да је стечајни управник:
- располагао имовином стечајног дужника на начин да је дужника довео у ситуацију да су му рачуни блокирани;
- иницирао парничне поступке у којима је одбијен тужбени захтев;
- повлачио тужбe у покренутим парничним поступцима;
- правио трошкове стечајног поступка који нису нужни,
може наведено сматрати довољним разлогом за разрешење стечајног управника, сходно члану 32. став 1. Закона о стечају, без обзира
на непостојање неке конкретне ситуације која је разлог за разрешење.
Одговор:
Одредбом члана 32. став 1. Закона о стечају прописано је да ће
стечајни судија по службеној дужности или на предлог одбора поверилаца разрешити стечајног управника ако утврди да стечајни управник: не
испуњава своје обавезе; не поштује рокове одређене овим законом; поступа пристрасно у односу на поједине повериоце; по протеку једне године
од рочишта за испитивање потраживања није предузео одговарајуће мере
ради уновчења имовине која улази у стечајну масу, осим када је предузимање таквих мера било спречено вишом силом или непредвидивим околностима; није осигурао имовину за случај наступања штете после два упозорења стечајног судије или одбора поверилаца; није тражио сагласност
или није поступио по добијању сагласности у свим случајевима где је
овим законом прописана обавезна сагласност одбора поверилаца. Према
ставу 6. истог члана, пре доношења одлуке о разрешењу из става 1. овог
члана, стечајни судија ће омогућити стечајном управнику да се изјасни.
Наведеном законском одредбом предвиђено је у којим ситуацијама ће стечајни судија по службеној дужности или на предлог одбора поверилаца разрешити стечајног управника.
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У овако постављеном питању није дато довољно елемената на
основу којих се са сигурношћу може утврдити да ли се ради о пропустима
у ради стечајног управника, који представљају разлог за разрешење у смислу члана 32. став 1. Закона о стечају.
Међутим, у сваком случају да би стечајни управник био разрешен
неопходно је утврдити које тачно радње није предузео, а био је дужан да
предузме према Закону о стечају, односно које конкретне радње је стечајни управник предузео, а није имао законом предвиђене сагласности стечајног судије или одбора поверилаца, односно по којим налозима стечајног судије, стечајни управник није поступао или које радње је стечајни
управник предузео супротно налогу стечајног судије, а што представља
поступање супротно одредбама Закона о стечају, при чему ће суд утврдити и које штетне последице за стечајну масу је непоступање или поступање стечајног управника произвело.
Стога одлука о разрешењу стечајног управника подразумева претходно утврђивање и идентификовање сваке конкретне радње стечајног
управника и штетне последице по стечајну масу стечајног дужника.
У сваком случају непостојање конкретне радње (ситуације), како
је већ наведено, не може довести до законитог разрешења стечајног
управника.
2. Питање:
У вези члана 49. став 6. Закона о стечају, да ли је рок за подношење обавештења од стране заложног повериоца преклузиван? Ако
није, до ког момента се обавештење може доставити суду?
Одговор:
Према члану 49. став 5, 6. и 7. заложни повериоци су повериоци
који имају заложно право на стварима или правима стечајног дужника о
којима се воде јавне књиге или регистри, а немају новчано потраживање
према стечајном дужнику које је тим заложним правом обезбеђено, они
нису стечајни повериоци и нису разлучни повериоци, те су дужни да у року за подношење пријаве потраживања обавесте суд о заложном праву уз
достављање одговарајућих доказа о постојању заложног права и изјаве о
износу новчаног потраживања према трећем лицу које је тим правом обезбеђено. Подношењем наведеног обавештења са доказима и изјавом стичу
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својство странке, али не могу да бирају или буду бирани у органе стечајног поступка.
Према члану 111. став 5. Закона о стечају пријаве потраживања се
могу поднети до истека рока одређеног решењем стечајног судије, а најкасније у року од 120 дана од објављивања огласа у "Службеном гласнику
РС", те ће све пријаве које су поднете по истеку рока од 120 дана бити одбачене као неблаговремене.
Обавештење заложног повериоца није пријава потраживања, те
одредбе о преклузивности као губитку одређених права услед протека рока ваља примењивати дословно. У том смислу обавештење заложног повериоца се не може одбацити као неблаговремено ако је поднето по протеку рока из члана 46. став 6. Закона стечају, а из чега следи закључак да
рок за подношење истог обавештења није преклузиван, већ инструктиван,
те да стога заложни поверилац који исто обавештење није благовремено
поднео као једину последицу има чињеницу да ступа у поступак као
странка у фази у којој је поднео обавештење о постојању свог заложног
права. Признавање својства странке заложном повериоцу у доцнијој фази
стечајног поступка суштински има за последицу да заложни поверилац
стиче право на употребу правних лекова и средстава.
Обавештење се може поднети до завршног рочишта.
3. Питање:
Да ли стечајни управник поводом обавештења заложног повериоца може да оспори постојање заложног права, висину потраживања или доспелост потраживања заложног повериоца према трећем
лицу? Каква су даља права заложног повериоца у том случају?
Одговор:
Поводом обавештења заложног повериоца стечајни управник може да оспори постојање заложног права. Такво оспоравање резултираће
одговарајућом парницом коју ће покренути стечајни управник уколико је
заложно право уписано у јавне књиге.
Оспоравање се може односити како на постојање права у целини
тако и на постојање права у обиму у коме је исто уписано у јавне књиге
(исплатом дела потраживања залога се угасила за плаћени део).
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Доспелост потраживања заложног повериоца према трећем лицу
није релевантан приговор у вези са постојањем или непостојањем заложног права.
Наиме, заложно право је настало закључењем уговора о залози односно давањем заложне изјаве и уписом у јавне књиге или регистре. Оно
је престало ако је обезбеђено потраживање намирено.
Доспелост потраживања заложног повериоца према трећем лицу
релевантна је чињеница у вези са доселошћу права заложног повериоца да
тражи реализацију залоге тј. намирење од средстава која се остваре продајом заложене ствари.
Ово с обзиром на одредбе члана 2. Закона о хипотеци и члана 996.
Закона о облигационим односима које одредбе изричито могућност реализације заложног права на имовини заложног дужника везују за доспелост
потраживања заложног повериоца према главном дужнику.
Дакле, чињеница да потраживање заложног повериоца према његовом дужнику није доспело не значи да заложно право не постоји и да га
из тог разлога не треба признати. Сама реализација истог права је друго
питање.
Заложно право није потраживање у смислу члана 81. Закона о стечају.
Заложно право је стварно право на туђој ствари које служи реалном обезбеђењу повериочевог потраживања и које даје право повериоцу
да се намири из вредности заложене ствари у ситуацији када његово потраживање није намирено по доспелости. Заложно право је право акцесорне природе. Успостављањем залоге у корист заложног повериоца на
њега се преноси део својинског права власника о располагању својом
ствари тако што се заложни повериоца овлашћује да ствар прода у прописаном поступку и задржи део примљених средстава ради намирења свог
потраживања према трећем лицу које је обезбеђено предметном залогом.
Из такве природе заложног права следи да се оно може реализовати само у ситуацији када главно потраживање није намирено а што подразумева да је исто доспело.
Из наведеног би произлазило следеће:
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Уколико је потраживање заложног повериоца доспело пре продаје
ствари и није намирено, по извршеној продаји стечајни управник ће извршити намирење заложног повериоца из средстава добијених продајом заложене ствари.
Уколико потраживање није доспело, стечајни управник ће извршити резервацију средстава.
Уколико потраживање заложног повериоца према његовом дужнику доспе до завршне деобе, а не буде намирено по доспелости, стечајни управник ће такође извршити намирење заложног повериоца.
Међутим, ако потраживање заложног повериоца не доспе до завршне деобе, резервисана средства ће се кроз завршну деобу расподелити
повериоцима.
У таквој ситуацији јасно је да је заложни поверилац изгубио своје
обезбеђење. Међутим, начело акцесорности заложног права као стварног
права не сме бити погажено нити се стечајни дужник као заложни дужник
може стављати у тежу позицију од главног дужника.
4. Питање:
Уколико стечајни дужник у поступку стечаја отуђи непокретност у погледу које се води парнични поступак по тужби трећег лица
ради утврђења власништва над истом, да ли се захтев трећег лица мора трансформисати у новчани захтев с обзиром на то да је непокретност отуђена у стечају лицу које право својине стиче без терета?
Одговор:
Из питања произлази да је треће лице тражило утврђење својине
на имовини која се налазила у стечајној маси и која је у стечајном поступку продата.
Тужилац тражи да се утврди неко његово право према стечајном
дужнику као правном претходнику у погледу предметне непокретности
односно бившем власнику ствари и на исто нема утицаја чињеница што је
у међувремену стечајни дужник са предметном ствари располагао. Тужилац има правни интерес да се његово право утврди да би на основу истог
затражио заштиту права која произлазе из права својине, а посебно имајући у виду да се у моменту отварања стечаја ствар налазила у стечајној маси. Питање права својине је претходно питање од чијег решавања зависи
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и право повериоца да поставља захтев за предају ствари или накнаду њене
вредности.
С друге стране, треба указати да је одредбом члана 102. став 3. Закона о стечају прописано да ако је ствар на којој постоји излучно право
стечајни дужник неовлашћено отуђио у току стечајног поступка, односно
у току претходног стечајног поступка, излучни поверилац може да захтева да се на њега пренесе право на противчинидбу, ако противчинидба још
увек није извршена, или да захтева противчинидбу из стечајне масе, ако
се ствар из стечајне масе још увек може излучити, или да захтева накнаду
тржишне вредности те ствари и накнаду за претрпљену штету, која се намирује као обавеза стечајне масе.
5. Питање:
Након неуспеле приватизације привредни субјект наставља да
послује са претежно државним капиталом и оснива неколико зависних предузећа. Стечајни поступак се отвара над матичним предузећем-холдингом, а пријаве потраживања у овом стечајном поступку
подносе и запослени у посебним привредним субјектима-члановима
холдинга. Стечајни управник оспорава ова потраживања из разлога
што запослени нису радили у холдингу, већ у посебним привредним
субјектима - зависним предузећима члановима холдинга. Над зависним предузећима није отворен стечајни поступак. Поставља се питање да ли су у стечајном поступку над холдингом основана потраживања из радног односа запослених у чланицама холдинга, који и даље
послују као самостални привредни субјекти, а да при том у актима о
оснивању зависних предузећа и у акту о оснивању холдинга није наведена одредба да холдинг одговара за обавезе зависних предузећа?
Одговор:
Закон о привредним друштвима чл. 549. дефинише начин повезивања привредних друштава. Чланом 550. Закона о привредним друштвима, дефинисане су врсте повезаних друштава: концерн, холдинг и друштва са узајамним учешћем у капиталу. Према чл. 552. Закона о привредним друштвима, холдинг је друштво које контролише једно или више
друштава и које за искључиву делатност има управљање и финансирање
тих друштава.
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Свим формама повезаних друштава, па и холдингу, заједничко је
постојање правног субјективитета свих појединачних зависних друштава
и правног субјективитета матичног друштва, што значи да не постоји један правни субјективитет свих повезаних друштава. Одвојеност правног
субјективитета матичног друштва од зависних друштава има одговарајућа
правна дејства, која се огледају пре свега у посебности свих органа у матичном друштву у односу на зависна друштва, непостојање узајамне одговорности за обавезе према трећим лицима по самом Закону, затим непостојање одговорности матичног друштва за обавезе зависних друштава
(осим у случају пробијања правне личности), немогућност узајамног заступања без посебног овлашћења, постојање посебних општих аката, непримењивање уговорене клаузуле конкуренције за органе матичног друштва на органе зависних друштава и обрнуто, самосталност стечаја и
слично. Свако од зависних друштава има свој матични број, свој порески
и идентификациони број, има своју фирму, има своје седиште. Како је
одвојен правни субјективитет матичног друштва од зависних друштава,
то је одвојена и њихова имовина, а самим тим и одговорност за обавезе
матичног друштва у односу на зависно друштво.
То значи да уколико запослени по основу рада у холдингу, имају
потраживања према холдингу, која потраживања су им призната у стечајном поступку над холдингом, не могу та потраживања наплатити од зависних предузећа, чланица холдинга. Такође, запослени у зависним предузећима који имају потраживања по основу рада према зависним предузећима, не могу та потраживања остварити у стечајном поступку који се води
над холдингом.
6. Питање:
Да ли су код правних послова без накнаде којима се нарушава
равномерно намирење поверилаца или оштећују повериоци, а у чијем
закључењу је учествовало више лица од којих само једно лице стиче
корист, односно правни посао предузет у корист само једног лица, пасивно легитимисана сва лица која су учествовала у закључењу таквог посла или само лице у чију корист је правни посао предузет?
Одговор:
Одредбом чл. 129. Закона о стечају је прописано ко могу бити
странке у поступку побијања. Према ст. 1. наведене одредбе, тужиоци мо305
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гу бити поверилац и стечајни управник у име и за рачун стечајног дужника, односно стечајне масе. Према ст. 2. наведене одредбе, тужба се подноси против лица са којим је правни посао закључен, односно према коме је
правна радња предузета и против стечајног дужника, ако у његово име тужбу није поднео стечајни управник.
С обзиром на горе изнето, тужба за побијање увек мора да садржи
два посебна захтева. Тужбом за побијање пре свега се тражи да се утврди
да одређени правни посао, односно правна радња, не производи правно
дејство према стечајној маси. У том делу тужбом морају бити обухваћена
сва лица која су учествовала у закључењу тог правног посла. Међутим,
тужбом за побијање се такође тражи и враћање у стечајну масу имовинске
користи која је стечена на основу побијеног посла или друге радње. Стога, други део тужбеног захтева се мора односити само на оно лице код кога се имовинска корист налази, јер он је једини пасивно легитимисан у
овом делу тужбеног захтева да имовинску корист врати у стечајну масу.
7. Питање:
Тужилац је стечајни поверилац који је поднео тужбу пре покретања стечајног поступка над туженим. У току парничног поступка пријавио је своје потраживање. Закључком о оспореним и признатим потраживањима оспорено је тужиочево потраживање и тужилац
је упућен на парницу, из разлога што је исто потраживање већ пријавио у другом стечајном поступку који се води над јемцем туженог као
стечајног дужника.
- Да ли тужилац има право да пријави своје потраживање и у
стечајном поступку над стечајним дужником (туженим) уколико је
исто потраживање пријавио и у стечајном поступку над јемцем стечајног дужника, уколико је исто признато али није наплаћено?
Одговор:
Из постављеног питања произилази да је стечајни дужник главни
дужник, против кога је поверилац покренуо парнични поступак пре отварања стечаја, да је парнични поступак због наступања правних последица
стечаја прекинут, да је тужилац као стечајни поверилац пријавио потраживање, да је исто оспорено од стране стечајног управника и поверилац
упућен од стране стечајног судије да настави прекинути парнични поступак.
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Даље произилази да је над јемцем стечајног дужника такође отворен стечајни поступак, да је тужилац пријавио потраживање у стечајном
поступку над јемцем, које потраживање је признато, али није наплаћено.
Према одредби чл. 1007. ст. 1. Закона о облигационим односима, у
случају стечаја главног дужника, поверилац је дужан пријавити своје потраживање у стечају и о томе обавестити јемца, иначе одговара јемцу за
штету коју би овај имао због тога. Према ст. 2. исте одредбе, смањење
обавезе главног дужника у стечајном поступку или у поступку принудног
поравнања, не повлачи са собом и одговарајуће смањење јемчеве обавезе,
те јемац одговара повериоцу за цео износ своје обавезе.
Чланом 111. став 6. и 7. Закона о стечају, предвиђена је обавеза
повериоца који је пријавио потраживање у стечајном поступку да у пријави потраживања наведе и да постоје јемци за обавезу стечајног дужника,
као и да о поднетој пријави потраживања благовремено обавести јемце.
Поверилац је дужан да обавести стечајног управника о свакој наплати потраживања од јемца, у року од 8 дана од дана извршене наплате.
Из наведених одредби недвосмислено произилази да тужилац има
и право, а и обавезу да пријави своје потраживање у стечају над главним
дужником, да је дужан да о томе обавести јемца, јер у противном одговара јемцу за штету коју би исти имао због непријављивања потраживања.
Међутим, и у једном и у другом стечајном поступку, односно у
стечајном поступку над главним дужником, као и у стечајном поступку
над јемцем, стечајни управници наведена потраживања треба да признају
под условом да се поверилац до главне деобе не намири у другом стечајном поступку. Стога се тужилац као стечајни поверилац може намиривати
и у стечајном поступку над главним дужником, али и у стечајном поступку над јемцем стечајног дужника.
Такође, одредбом чл. 204а. Закона о стечају је прописано да ко у
току стечајног поступка наплати своје потраживање од јемца или главног
дужника, а у року од 8 дана од дана извршене наплате не обавести суд о
наплати потраживања, казниће се новчаном казном од 200.000,00 динара
до 10.000.000,00 динара.
Стога, обавеза обавештавања стечајног управника о наплати потраживања постоји и на страни главног дужника и на страни јемца.
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Стога, тужилац као стечајни поверилац, било у стечајном поступку над главним стечајним дужником, било у стечајном поступку над јемцем, има право да наплати своје потраживање под условом из чл. 87. ст. 1.
и 2. Закона о стечају, при чему износ наплаћеног потраживања у оба стечајна поступка не може бити већи од износа утврђеног потраживања.
8. Питање:
Да ли је дозвољена тужба за утврђење права на пребој потраживања, које право није прихваћено од стране стечајног управника у
стечајном поступку, односно да ли је дозвољена тужба за утврђење
потраживања стечајног повериоца, као тужиоца које је признато у
стечајном поступку и утврђење потраживања стечајног дужника, као
туженог и пребој тих потраживања у парници?
Одговор:
Чланом 82. став 1. Закона о стечају је прописано да ако је поверилац пре подношења предлога за покретање стечајног поступка стекао право на пребијање свог потраживања према стечајном дужнику са потраживањем стечајног дужника према њему, отварањем стечајног поступка не
губи се право на пребијање. Према ставу 2. наведене одредбе, поверилац
је дужан да до истека рока за пријаву потраживања суду достави пријаву
на целокупан износ потраживања и изјаву о пребијању. У супротном, поверилац губи право на пребијање.
То значи да би поверилац остварио право на пребијање, потребно
је да су испуњени следећи услови:
1. да постоји потраживање повериоца према стечајном дужнику,
2. да стечајни дужник има потраживање према повериоцу,
3. да је поверилац благовремено пријавио своје потраживање према стечајном дужнику,
4. да је поверилац до истека рока за пријављивање потраживања
поднео и изјаву о пребијању.
Стечајни управник ће повериоцу чије је потраживање основано
оспорити право на пребијање, уколико је пребијање недопуштено. Пребијање је недопуштено:
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1. ако је стечајни поверилац потраживање стекао у последњих 6
месеци пре дана подношења предлога за покретање стечајног поступка, а
стечајни поверилац је знао или је морао знати да је дужник неспособан за
плаћање или да је презадужен,
2. ако су се услови за пребијање стекли правним послом или другом правном радњом која се може побијати, а што је предвиђено чл. 83.
ст. 1. тач. 1. и 2. Закона о стечају. Уколико је пребијање допуштено, стечајни управник ће пребијање прихватити.
Међутим, уколико стечајни управник оспори повериоцу право на
пребијање из разлога који нису прописани чл. 83. ст. 1. Закона о стечају,
поверилац има право да на радњу стечајног управника уложи примедбу, о
којој одлучује стечајни судија, применом чл. 113. ст. 6. Закона о стечају.
Уколико стечајни управник и након поновног разматрања захтева повериоца остане при одлуци да нису испуњени услови за пребијање, поверилац
не може тужбом против стечајног дужника тражити утврђење права на
пребијање. Тужба је недозвољена, обзиром да поверилац не може бити
упућен на парницу, јер је његово потраживање признато. Како је тужба
недозвољена, мора се одбацити.
Поверилац чије је потраживање признато, а оспорено право на пребијање, не може тужбом против стечајног дужника тражити ни: утврђење свог
потраживања, утврђење потраживања стечајног дужника као туженог и пребој
тих потраживања. Таква тужба је такође недозвољена и треба је одбацити.
Међутим, уколико би стечајни дужник поднео тужбу против повериоца ради наплате потраживања у погледу кога је поверилац поднео изјаву о пребијању по одредби чл. 81. ст. 1. и 2. Закона о стечају, које пребијање стечајни управник није прихватио, стечајни поверилац би у том поступку могао успешно истицати приговор пребијања, уколико је исти
оспорен у стечају, супротно чл. 83. ст. 1. Закона о стечају. У том парничном поступку по истакнутом приговору пребијања од стране стечајног повериоца као туженог, парнични суд би утврдио потраживање стечајног
дужника, затим би утврдио потраживање стечајног повериоца, а након тога потраживања пребио до висине мањег потраживања.
На основу овакве пресуде, нужно је исправити и коначну листу
потраживања, тако што би признато потраживање стечајном повериоцу
било умањено за износ који је стављен у пребој.
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9. Питање:
Да ли обезбеђени поверилац има право да од јемца тражи наплату меница за потраживање према главном дужнику – извршиоцу
плана реорганизације, за менице предате по уговору о јемству закљученом пре покретања стечајног поступка, а која мера обезбеђења за наплату потраживања (јемство и предаја меница) повериоцу није предвиђена као мера реализације усвојеног и потврђеног плана реорганизације, имајући у виду одредбу члана 167. став 1. Закона о стечају?
Одговор:
Из садржине постављеног питања произилази да је разлучни поверилац пријавио своје потраживање у току стечајног поступка и да исто му је
признато и унето у усвојени план реорганизације. Поред наведеног, исти поверилац је пре отварања стечајног поступка своје потраживање према стечајном дужнику, осим на имовини стечајног дужника, обезбедио и меницама
издатим од стране трећег лица, по уговору о јемству са трећим лицем.
Чланом 997 Закона о облигационим односима је одређено да се
уговором о јемству јемац обавезује према повериоцу да ће испунити пуноважну и доспелу обавезу дужника, ако то овај не учини.
Одредбама чл. 1004 Закона о облигационим односима је одређено
да: (2) поверилац може тражити испуњење од јемца иако није пре тога позвао главног дужника на испуњење обавезе, ако је очигледно да се из средстава главног дужника не може остварити њено испуњење или ако је главни дужник пао под стечај; (3) ако се јемац обавезао као јемац платац, одговара повериоцу као главни дужник за целу обавезу и поверилац може захтевати њено испуњење било од главног дужника било од јемца или од обојице у исто време (солидарно јемство); (4) јемац за обавезу насталу из уговора у привреди одговара као јемац платац, ако није што друго уговорено.
Одредбом чл. 1007 став 2 Закона о облигационим односима је одређено да смањење обавезе главног дужника у стечајном поступку или у поступку принудног поравнања не повлачи за собом и одговарајуће смањење
јемчеве обавезе те јемац одговара повериоцу за цео износ своје обавезе.
Правне последице потврђивања плана су регулисане чланом 167
Закона о стечају, који у ставу 1 предвиђа да се по доношењу решења о потврђивању усвајања плана реорганизације, сва потраживања и права поверилаца и других лица и обавезе стечајног дужника одређене планом реор310
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ганизације уређују искључиво према условима из плана реорганизације.
Усвојени план реорганизације је извршна исправа и сматра се новим уговором за измирење потраживања која су у њему наведена.
Међутим, планом реорганизације се искључиво регулише међусобни однос стечајног дужника и његових поверилаца и истим се, без обзира на рокове и начин испуњења предвиђених мера плана реорганизације, не може регулисати међусобни однос поверилаца и трећих лица која су
(као у конкретном случају) јемци за обавезе стечајног дужника. То значи
да би одговор на постављено питање био да закључени уговори о јемству
остају на снази, односно да обавеза јемца према повериоцу не престаје и
поред чињенице да усвојеним планом реорганизације није предвиђено да
ће се потраживање разлучног повериоца, поред обезбеђења на имовини
стечајног дужника, обезбедити и из издатих меница трећег лица по уговору о јемству закљученом пре отварања стечајног поступка над стечајним
дужником.
10. Питање:
Како се врши урачунавање измиреног дела потраживања према ранијем плану реорганизације, када се због непоступања по том
плану отвори стечај? Да ли се враћа или се само пријављује потраживање умањено за наплаћени део? Да ли стечајни управник треба да
покрене парнични поступак за повраћај исплаћеног дела, ако тај поверилац у ново отвореном стечају није пријавио потраживања?
Одговор:
Чланом 11. Закона о стечају је прописано да се стечајни поступак
отвара када се утврди постојање најмање једног стечајног разлога, а према
ставу 2 овог члана један од стечајних разлога је (тач. 4) непоступање по
усвојеном плану реорганизације и ако је план реорганизације издејствован на преваран или незаконит начин. Ставом 6 овог члана је прописано
да непоступање по усвојеном плану реорганизације постоји када стечајни
дужник не поступа по плану реорганизације или поступа супротно плану
реорганизације на начин којим се битно угрожава спровођење плана реорганизације.
Чланом 173. Закона о стечају је прописано да повериоци обухваћени усвојеним планом реорганизације, као и повериоци чија су потраживања настала пре усвајања плана, а нису обухваћени планом, могу поднети
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предлог за покретање стечајног поступка ако је план реорганизације издејствован на преваран или незаконит начин или ако стечајни дужник не
поступа по плану или поступа супротно плану реорганизације ако се тиме
битно угрожава спровођење плана реорганизације.
Одредбом члана 167. став 1. Закона о стечају је прописано да по
доношењу решења о потврђивању усвајања плана реорганизације, сва потраживања и права поверилаца и других лица и обавезе стечајног дужника одређене планом реорганизације уређују се искључиво према условима
из плана реорганизације. Усвојени план реорганизације је извршна исправа и сматра се новим уговором за измирење потраживања која су у њему
наведена.
У ситуацији да се због непоступања по плану реорганизације отвори стечајни поступак, повериоци који су у поступку извршења плана реорганизације намирени у складу са планом не би имали шта да пријављују, док повериоци који су на име свог потраживања примили одређена
новчана средства у складу са планом реорганизације, пријављују ненамирени део потраживања. Стечајни управник би могао покренути парнични
поступак само у случају да је повериоцу исплаћено нешто мимо плана реорганизације ( пре доспелости или више него што је предвиђено планом).
ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ - Материјално право
1. Питање:
Када правно лице поседује дозволу за ванредни превоз, да ли
је од значаја чињеница што се ова дозвола у тренутку контроле није
налазила у возилу правног лица?
Неспорна је чињеница да је правно лице у време контроле
имало издату дозволу за обављање ванредног превоза, што је првостепени суд утврдио непосредним увидом у дозволу издату на име правног лица.
Да ли описана чињеница да правно лице није физички поседовало дозволу у возилу, за време обављања превоза, конституише одговорност окривљених за обављање ванредног превоза без дозволе, односно за привредни преступ прописан одредбом члана 96. став 1. тачка 4. Закона о јавним путевима?
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Одговор:
Одредба члана 48. став 2. Закона о јавним путевима предвиђа да се
ванредни превоз, у превозу у друмском саобраћају на територији Републике Србије, односно у међународном превозу у друмском саобраћају,
може обављати на јавним путевима на основу посебне дозволе коју издаје
управљач јавног пута за сваки појединачни превоз или за више превоза,
којом се одређују начин и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни превоз.
Одредба члана 3. став 1. Правилника о начину обављања ванредног превоза ("Службени гласник РС", бр. 90/2014) предвиђа да се за време
обављања ванредног превоза у возилу којим се превоз обавља или у возилу за пратњу мора налазити дозвола коју издаје управљач пута.
Казнена одредба члана 96. став 1. тачка 4. Закона о јавним путевима предвиђа да ће се казнити за привредни преступ правно лице ако обавља ванредни превоз без посебне дозволе управљача јавног пута.
Имајући изнето у виду, евидентно је да се за време обављања ванредног превоза у возилу мора налазити дозвола издата за обављање тог
превоза. Међутим, привредни преступ из члана 96. став 1. тачка 4. Закона
о јавним путевима чини правно лице које обавља ванредни превоз без посебне дозволе управљача јавног пута, односно правно лице ком уопште
није издата дозвола за ванредни превоз, а оно исти обавља. Поменута обавеза да се дозвола мора налазити у возилу за време обављања превоза,
иако мора бити поштована, не улази у биће предметног привредног преступа. Стога, уколико је правно лице у време обављања ванредног превоза
и у време извршене контроле неспорно имало издату дозволу управљача
јавног пута, неће постојати овај привредни преступ.
Једино што је битно за постојање овог привредног преступа јесте
да ли су окривљени поседовали дозволу за обављање ванредног превоза,
да ли се дозвола односила на превоз, односно на карактеристике терета
који је критичном приликом превожен и да ли је дозвола важила у временском периоду када је превоз извршен. Ако се наведене чињенице
утврде, према окривљенима би требало донети ослобађајућу пресуду.
2. Питање:
Окривљенима се ставља на терет привредни преступ из члана
79. став 1. тачка 13. Закона о заштити ваздуха, односно да нису извр313
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шили прописана повремена мерења емисије загађујућих материја два
пута годишње.
Да ли се као време извршења овог привредног преступа може
означити период од 01.01.2011. године до 23.09.2011. године, како је
наведено у оптужном предлогу јавног тужиоца, а имајући у виду да
тако означен временски период не обухвата период од годину дана у
складу са казненом одредбом?
Одговор:
Казнена одредба члана 79. став 1. тачка 13. Закона о заштити ваздуха предвиђа да ће се казнити за привредни преступ правно лице ако не
обезбеди прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног правног лица, два пута годишње, уколико не врши континуално мерење емисије у складу са одредбом члана 58. став 1. тачка 5. Закона, којом одредбом је прописано да је оператер (овде окривљено правно лице) дужно да
обезбеди прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног правног лица, два пута годишње, уколико не врши континуално мерење емисије. Сходно изнетом, временски период у ком је, у складу са цитираном
материјалном законском одредбом, оператер дужан да изврши прописана
мерења јесте једна календарска година за коју се подноси оптужење, у
конкретном случају 2011. година. У том смислу се као време извршења, у
оквиру ког је окривљени требало да изврше два мерења емисије загађујућих материја, не може одредити временски период од 01.01.2011. године
до 23.09.2011. године, већ тај период мора обухватати целу 2011. годину
да би постојао овај привредни преступ.
Дешава се да правна лица у оквиру обављања своје делатности немају емисије загађујућих материја у току читаве године већ само у одређеном периоду у току године. Логичко тумачење законске одредбе члана
58. став 1. тачка 5. Закона о заштити ваздуха, којом су прописана два обавезна годишња мерења, наводи на закључак да се ова два годишња мерења емисије загађујућих материја имају извршити у оном временском периоду када правно лице, с обзиром на врсту делатности којом се бави, врши емисију загађујућих материја у ваздух. Дакле, обавезна су два мерења
у току године, али у оквиру оног периода када се врши емисија загађујућих материја у ваздух.
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Тако, уколико једно правно лице при обављању своје делатности у
току целе године испушта загађујуће материје у ваздух онда би мерење
требало извршити у првој и другој половини године, како би се покрио
цео период испуштања загађујућих материја у ваздух. Уколико се пак ово
испуштање загађујућих материја у ваздух врши у краћем или тачно одређеном временском периоду у току једне године, онда два мерења морају
бити концентрисана у оквиру тог периода.
Услед изнетог, од значаја је коју делатност обавља правно лице и
у ком периоду врши испуштање загађујућих материја у ваздух јер од наведеног зависи и када су предметна мерења морала бити извршена.
У овој области би било од значаја да надлежно министарство изда
инструкције, односно упутства правним лицима у ком периоду би било
целисходно и правилно вршити два обавезна мерења емисије загађујућих
материја, у зависности од делатности коју обављају и периода у ком врше
испуштање емисија.
При том, такво упутство мора бити усклађено са законском одредбом и предвиђати два обавезна мерења у току једне календарске године, а
не попут случајева каквих је било у пракси, да министарство изда мишљење да је довољно једно мерење у току године. Мишљење, тј. упутство министарства, као стручног државног органа, би требало да буде инструкционог карактера и усмерено само ка томе да се мерења емисија изврше у
два најадекватнија временска момента у оквиру периода кад се врши испуштање материја, о чему је министарство најстручније да се изјасни.
3. Питање:
Да ли је веб сајт јавно гласило у смислу одредаба Закона о
оглашавању, којим се преноси огласна порука?
Да ли је за постојање привредно-преступне одговорности од
значаја у чијем је власништву тај веб сајт путем ког је извршено
оглашавање или ко је оглашивач огласне поруке садржане на сајту?
У конкретној ситуацији окривљени су путем веб сајта, који је
у власништву другог правног лица, истакли огласну поруку у којој су
приказали дуванске производе. На истом веб сајту налазили су се сви
идентификациони подаци окривљеног правног лица (назив, седиште,
контакт подаци, факс). У својој одбрани окривљени истичу да веб
сајт путем ког је извршено оглашавање није у њиховом власништву,
315

Билтен Врховног касационог суда
да одговорност за такво оглашавање треба да сноси власник сајта,
као и да веб сајт не представља преносиоца огласне поруке у смислу
одредаба Закона о оглашавању.
Одговор:
Без утицаја је чињеница да веб сајт на ком су приказани дувански
производи није власништво окривљеног правног лица. Извршилац привредног преступа из члана 107. став 1. тачка 14. Закона о оглашавању јесте оглашивач, односно правно лице које путем огласне поруке и одређеног преносиоца огласне поруке приказује дуванске производе, при чему је
власништво над јавним гласилом путем ког се то чини, у конкретном случају интернет сајта, потпуно ирелевантно. Како су на веб сајту на ком су
приказани дувански производи наведени сви идентификациони подаци
овде окривљеног правног лица, односно назив, седиште, контакт подаци и
факс, то је евидентно да је овде окривљено правно лице оглашивач, односно извршилац предметног привредног преступа.
Такође је неспорно да интернет сајт на ком су приказани дувански
производи представља преносиоца огласне поруке, односно јавно гласило
којим се преноси огласна порука. Ово недвосмислено произлази из одредбе члана 2. тачка 6. Закона о оглашавању, која предвиђа да је преносилац
огласне поруке јавно гласило (новине, радио програм, телевизијски програм, сервис новинских агенција, интернет и друга електронска издања
јавних гласила и друга средства информисања намењена јавној дистрибуцији и неодређеном броју корисника) чију основну или споредну садржину чине огласне поруке. Како је интернет децидно наведен као једно од
јавних гласила путем ког се преноси огласна порука, то је неспорно да веб
сајт на ком су приказани дувански производи представља преносиоца
огласне поруке, односно дуванских производа.
ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ – Процесно право
1. Питање:
Поднет је оптужни предлог против правног и одговорног лица
за привредни преступ. У току поступка се сазна да је против одговорног лица био вођен и прекршајни поступак због прекршаја који има
обележја истог привредног преступа (исти животни догађај и повреда
закона), и да је окривљени у том прекршајном поступку правносна316
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жно одлуком ослобођен. Да ли исто одговорно лице може бити оглашено одговорним за привредни преступ?
2. Питање:
Да ли постоји могућност примене пресуђене ствари у случају
када су окр. правно и одговорно лице правноснажном пресудом прекршајног суда оглашени одговорним за прекршај чији се чињенични
опис подудара са чињеничним описом привредног преступа?
3. Питање:
Правоснажном пресудом осуђени су окривљени за привредни
преступ из члана 46. став 1. тачка 20. и став 2. Закона о рачуноводству, због недостављања прописане документације из члана 31. Закона о рачуноводству и ревизији, уз редован годишњи финансијски извештај за 2012. годину, надлежној служби АПР, најкасније до
30.09.2013. године.
Након тога оптужени су исти окривљени за исти привредни
преступ, због недостављања прописане документације из члана 31.
Закона о рачуноводству и ревизији, уз консолидован годишњи финансијски извештај за 2012. годину, надлежној служби АПР, најкасније до 30.09.2013. године.
Како поступити у овој ситуацији имајући у виду уставно начело ne bis in idem, као и протокол 7. Европских конвенција о људским
правима?
Заједнички одговор:
Поводом проблематике која је садржана у овом питању, Привредни апелациони суд је добио више питања, другачије формулисаних, који
су напред презентирани и на исто се даје јединствен одговор, ради прегледности и економичности у поступању. Пре свега указујемо да је истим
поводом, на садржински истоветно питање, дат одговор на саветовању судија привредних судова на Златибору 2013, који даје исцрпан преглед сагледавања овог проблема. У самом одговору, даје се предлог могућих решења. Након разматрања, закључак саветовања, који прихвата и Привредни апелациони суд, је да нема повреде начела ne bis in idem вођењем привредно казненог поступка за дело за које је против одговорног лица био
вођен и прекршајни поступак који има обележја привредног преступа.
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Имајући у виду број постављених питања, уочава се да у пракси се повећава број приговора који окривљени истичу у својој одбрани, те да првостепени судови, овакву проблематику понављају постављањем питања за
ово саветовање. Будући да је питање веома значајно, те да се у поступку
пред судовима, ово питање јавља као проблем, потребно је исто поново
размотрити и у истој ствари, дати одговор. Привредни апелациони суд поново указује на радни материјал који је био објављен поводом саветовања
на Златибору у септембру 2013, и који се прилагођен, презентира, као
основа за дискусију.
Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских
права и основних слобода, измењене у складу са Протоколом број 11,
Протокола уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода,
Протокола број 4 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних
слобода којим се обезбеђују извесна права и слободе који нису укључени
у конвенцију и први протокол уз њу, Протокола број 6 уз Конвенцију за
заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне, Протокола број 7 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, Протокола број 12 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и Протокола број 13 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне казне у свим околностима ("Сл.
лист СЦГ - међународни уговори", бр. 9/2003, 5/2005, 7/2005 - испр. и "Сл.
гласник РС - међународни уговори", бр. 12/2010) на снази је од 3.01.2004.
године, а коначна верзија је на снази од 25.12 2010. године.
Уставом Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006) у делу
који се односи на "људска права и слободе" установљава се принцип
правне сигурности у казненом праву. У члану 34 став 1 је прописано да се
нико не може огласити кривим за дело које, пре него што је учињено, законом или другим прописом заснованим на закону није било предвиђено
као кажњиво, нити му се може изрећи казна која за то дело није била
предвиђена. Према ставу 2 исте одредбе Устава, казне се одређују према
пропису који је важио у време кад је дело учињено, изузев кад је каснији
пропис повољнији за учиниоца. Кривична дела и кривичне санкције одређују се законом. Према ставу 3, свако се сматра невиним за кривично дело
док се његова кривица не утврди правноснажном одлуком суда.
Према ставу 4 наведене одредбе, нико не може бити гоњен ни кажњен за кривично дело за које је правноснажном пресудом ослобођен или
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осуђен или за које је оптужба правноснажно одбијена или поступак правноснажно обустављен, нити судска одлука може бити измењена на штету
окривљеног у поступку по ванредном правном леку. Истим забранама
подлеже вођење поступка за неко друго кажњиво дело.
Закоником о кривичном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011,
101/2011, 121/2012, 32/2013 и 45/2013) установљено је начело ne bis in
idem у члану 4 који гласи: Нико не може бити гоњен за кривично дело за
које је одлуком суда правноснажно ослобођен или осуђен или за које је
оптужба правноснажно одбијена или је поступак правноснажно обустављен. Правноснажна судска одлука не може бити измењена на штету
окривљеног.
У нашем казненом праву постоје, као што је познато, три врсте кажњивих дела – кривична дела, привредни преступи и прекршаји. Све три
врсте кажњивих дела су, по раније усвојеним дефиницијама до којих се
дошло, пре свега, кроз дугогодишњу праксу, друштвено опасна дела, с
тим што се друштвена опасност може, у целини или делимично
"степеновати" што указује да се између ове три категорије деликата разликовање, по правилу, врши управо по интензитету њихове друштвене
опасности (проф. др Станко Пихлер). Од овог тзв. објективног елемента,
као други критеријум за разграничење кривичног дела, привредног преступа и прекршаја, на прво место долази проузрокована последица, било
да се састоји у повреди или угрожавању одређених односа. Тако, уколико
се ради о повреди прописа којима се директно нарушавају или угрожавају
кривично-правно заштићени друштвени односи, радило би се о домену
кривичних дела, а уколико се ради о повреди или угрожавању у форми
конкретне опасности правно заштићених добара, радиће се о привредним
преступима, а уколико је, пак, створена само апстрактна опасност за заштићена добра, где је опасност удаљена односно где се ради о више о
учвршћењу дисциплине у привредном пословању, ради се о домену прекршаја. Такође, од значаја за разликовање ових врста дела је и питање односа између последице и заштитног објекта привредног преступа...
У новије време готово да није могуће јасно разграничити врсте кажњивих дела по овим уобичајеним критеријумима. Законодавац је, без обзира на критеријуме који се односе на степен друштвене опасности или
штетности, често само на основу опредељења предлагача закона за одређену врсту одговорности привредних субјеката и њихових одговорних ли319
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ца, прописивао одређену врсту кажњивих дела и санкцију предвиђену за
кршење материјалних одредаба закона. Тако нпр. у Закону о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005) као кажњива дела били су предвиђени и привредни преступи и прекршаји а у Закону о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 73/2010) и привредни преступи по раније важећем закону из 2005. године су предвиђени као прекршаји. Такође, има
случајева да су неки привредни преступи новим законом предвиђени као
кривична дела а били су привредни преступи (привредни преступ
"забрана манипулације" из члана 117 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената – "Сл. гласник РС", бр.
47/2006 и кривично дело "забрана манипулације на тржишту" из члана
281 Закона о тржишту капитала – "Сл. гласник РС", бр. 31/2011) и сл.
Законом о привредним преступима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 4/77,
36/77 - испр., 14/85, 10/86 (пречишћен текст), 74/87, 57/89 и 3/90 и "Сл.
лист СРЈ", бр. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/2001 и
"Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон) у члану 14 прописано је да се
одговорно лице које је правноснажно оглашено кривим за кривично дело
које има обележја привредног преступа, неће казнити за привредни преступ. У члану 26а истог закона прописано је да ће се новчана казна коју је
осуђено правно лице или одговорно лице платило за прекршај урачунати
у казну изречену за привредни преступ чија обележја обухватају и обележја прекршаја.
Законом о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 116/2008
и 111/2009) предвиђено је "Некажњавање за прекршај" у члану 8 па је
прописано да нико не може бити кажњен у прекршајном поступку два или
више пута за исту прекршајну радњу као и да се неће казнити за прекршај
лице које је у кривичном поступку или у поступку за привредни преступ
правоснажно оглашено кривим за дело које има и обележја прекршаја.
Одредбама Кривичног законика ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005,
88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009 и 121/2012) у члану 63
прописано је "урачунавање притвора и раније казне" па је тако у ставу 3 и 4
прописано да се "Затвор или новчана казна коју је осуђени издржао, односно платио за прекршај или привредни преступ, као и казна или дисциплинска мера лишења слободе коју је издржао због повреде војне дисциплине
урачунава у казну изречену за кривично дело чија обележја обухватају и
обележја прекршаја, привредног преступа, односно повреде војне дисци320
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плине. При сваком урачунавању изједначава се дан притвора, дан лишења
слободе, дан затвора, дан издржавања мере забране напуштања стана, осам
часова рада у јавном интересу и хиљаду динара новчане казне".
Члан 14. ЗОПП-а одређује основ када се искључује кажњивост одговорног лица за привредни преступ и то ако је оно правоснажно оглашено
кривим за кривично дело које има обележја привредног преступа (слично
код "некажњавања за прекршај,, по Закону о прекршајима). Дакле, када
кривично дело обухвата у себи, поред других обележја и обележја привредног преступа или када кривично дело и привредни преступ садрже иста
обележја у формално-правном смислу, онда у складу са одредбом овог члана, према одговорном лицу које је правоснажном пресудом оглашено кривим за кривично дело, неће се применити и казна за привредни преступ.
Ово је управо последица опште прихваћеног начела у казненом праву да се
нико не може казнити за исто дело два пута (non bis in idem). Овде се не ради о идентитету кривичног дела и привредног преступа, који не може постојати (с обзиром на критеријуме разликовања), већ се по самом појму
ових деликата ту ради о случају када радња кривичног дела апсорбује у
своје биће и сва обележја привредног преступа. Уочава се да кривична пресуда мора да буде правоснажна да би представљала основ за искључење кажњавања одговорног лица за привредни преступ.
Деликатнија је ситуација ако је одговорном лицу већ изречена казна за привредни преступ, па је исту нпр. и платило, а кривични поступак
је тек заснован или је у току. Правоснажно кажњавање одговорног лица за
привредни преступ није законска сметња да се против њега води кривични поступак (нити је правоснажно кажњавање за прекршај сметња да се
против њега води привредно-казнени поступак) без обзира што обележја
ових облика деликата може бити слична. У том случају, према члану 63
Кривичног законика, изречена новчана казна коју је осуђени издржао, односно платио за прекршај или привредни преступ… урачунава у казну изречену за кривично дело чија обележја обухватају и обележја прекршаја
односно привредног преступа (по истом принципу се, према члану 26а
ЗОПП-а, новчана казна изречена за прекршај урачунава у новчану казну
изречену за привредни преступ.). На описани начин законодавац је управо
водио рачуна о начелу ,,non bis in idem,, а истовремено и о тежини односно степену друштвене опасности, последици и заштитном објекту све
три врсте деликата.
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Трећа ситуација, односно питање, које се расправља у оквиру ове
проблематике разликује се утолико што се у том случају начело ne bis in
idem мора применити и то из других разлога у односу на образложене.
Наиме, из питања произлази да су окривљени правноснажно осуђени за
привредни преступ из члана 46. став 1. тачка 20. Закона о рачуноводству,
односно због недостављања прописане документације из члана 31. Закона, уз редован годишњи финансијски извештај за 2012. годину, а након
тога је против окривљених покренут поступак за недостављање прописане документације из члана 31. Закона, уз консолидовани годишњи финансијски извештај за 2012. годину.
Дакле, у конкретном случају постоји двоструко оптужење окривљених у оквиру исте категорије казнених дела, односно за привредне
преступе, а не за различита казнена дела, као у претходним случајевима.
Услед изнетог, овде је примена начела ne bis in idem потпуно јасна и нужна и директно произлази из забране да нико не може бити гоњен за кривично дело за које је одлуком суда правноснажно ослобођен или осуђен
или за које је оптужба правноснажно одбијена или је поступак правноснажно обустављен.
У описаној ситуацији постоји идентитет радње извршења привредних преступа и истоветна казнена одредба, односно оба привредна
преступа се састоје у непредавању прописане документације из члана 31.
Закона о рачуноводству и ревизији и то за 2012. годину, па је евидентно
да окривљени не могу бити два пута осуђени за исту радњу. Чињеница да
у првом случају документација није предата уз редован годишњи финансијски извештај за 2012. годину, а у другом случају уз консолидовани финансијски извештај за 2012. годину, не чини квалитативну разлику између
ових привредних преступа. Радња извршења састоји се у непредавању
прописане документације из члана 31. Закона, а како се у оба случаја
окривљени терете за непредавање прописане документације за 2012. годину, то је недвосмислено у питању истоветно оптужење.
Казнена одредба члана 46. став 1. тачка 20. Закона о рачуноводству прописује да ће се казнити за привредни преступ правно лице ако не
достави Агенцији финансијске извештаје, годишњи извештај о пословању, ревизорски извештај и осталу документацију из члана 34. овог закона
ради објављивања, односно не достави податке за статистичке и друге потребе у роковима прописаним овим законом (чл. 33-35.). Одредбом члана
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52. Закона о рачуноводству је, између осталог, предвиђено да даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/06, 111/09 и 99/11 - др. закон), осим
одредаба члана 2. став 5, чл. 15, 26, 30. и 31. тог закона које престају да
важе 30. децембра 2014. године. Сходно изнетом, у време извршења привредних преступа окривљених (септембар 2013. године) на снази је била
материјална одредба чл. 31 Закона о рачуноводству и ревизији, која прописује да су обвезници ревизије дужни да уз редовне годишње финансијске извештаје, односно консолидоване финансијске извештаје, доставе
Агенцији документацију прописану одредбом тог члaна у тачкама 1-5.
Радња извршења је, дакле, прописана алтернативно, па се документација
доставља уз редован годишњи финансијски извештај, односно уз консолидовани финансијски извештај. Имајући изнето у виду, окривљени се не
могу најпре осудити за непредавање документације уз редован годишњи
финансијски извештај, а потом за непредавање документације уз консолидован финансијски извештај, будући да је у питању иста радња извршења.
На основу свега изнетог следи јасан закључак да оптужбу за други
привредни преступ треба одбити применом начела ne bis in idem јер су
окривљени већ правноснажно осуђени за тај привредни преступ (одредба
члана 422. тачка 2. Законика о кривичном поступку).
ПРАВНО СХВАТАЊЕ УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ
ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДНЕ СПОРОВЕ 24.5.2016. ГОДИНЕ
Поверилац који је по упуту стечајног судије покренуо парницу
ради утврђивања да није основано потраживање другог стечајног повериоца које је признато од стране стечајног управника, у том парничном поступку може истицати приговор застарелости. Основаност
приговора застарелости цени се у сваком конкретном случају, а применом одредби Закона о облигационим односима којим се регулише
застарелост потраживања.
Образложење
Поступак утврђивања потраживања поверилаца регулисан је Главом VII Закона о стечају који носи назив: "Утврђивање потраживања".
Поступак пријављивања потраживања прописан је одредбом члана 111.
Закона о стечају, а поступак утврђивања потраживања регулисан је одред323
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бом члана 113, 114, 116, 117. и 118. Закона о стечају, с тим што одредба
члана 115. Закона о стечају регулише поступак утврђивања потраживања
повериоца оспореног потраживања у поступку медијације, а одредба члана 117а. поступак преноса потраживања.
По истеку рока за пријављивање потраживања стечајни судија доставља пријаве потраживања стечајном управнику43. Након што прими
пријаве потраживања стечајни управник утврђује основаност, обим и исплатни ред сваког потраживања, о чему сачињава листу признатих и оспорених потраживања44. Из наведене одредбе следи да је стечајни управник
дужан да се изјасни о сваком пријављеном потраживању тако што ће се
пре свега изјаснити да ли је потраживање основано, или пак потраживање
није основано. Стечајни управник без обзира да ли се изјашњава о потраживању као основаном или неоснованом дужан је да се изјасни и о висини потраживања, као и о исплатном реду сваког потраживања појединачно. То подразумева да у случају када потраживање утврђује као основано,
стечајни управник мора да се изјасни о висини потраживања, као и о исплатном реду у који се потраживање сврстава. Међутим, идентична обавеза постоји и у случају када се стечајни управник о потраживању изјашњава као неоснованом, односно када га оспорава. Наиме, и у тој ситуацији
стечајни управник мора да се изјасни у ком обиму оспорава потраживање,
као и у ком исплатном реду. Стечајни управник на основу свог изјашњења о основаности, обиму и исплатном реду сваког потраживања сачињава
листу признатих и оспорених потраживања. Листа признатих и оспорених
потраживања је акт стечајног управника, односно радња стечајног управника која представља основ за даље поступање поверилаца и стечајног судије у поступку утврђивања потраживања. То недвосмислено произилази
из одредбе члана 113. став 5. Закона о стечају којом је прописано да је
стечајни управник дужан да изврши личну доставу обавештења оним повериоцима чија су потраживања оспорена, најкасније 15 дана пре одржавања испитног рочишта, при чему ова одредба предвиђа и обавезу стечајног управника да на захтев повериоца чије је потраживање оспорено, заједно са повериоцем поново прегледа пријаву потраживања са додатним
доказима и да после тога коначно одлучи да ли ће признати или оспорити
потраживање. Уколико стечајни управник после поновног прегледа прија43
44

Члан 113. став 1. Закона о стечају
Члан 113. став 2. Закона о стечају
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ве промени своју одлуку, дужан је да исправи листу признатих и оспорених потраживања. То у сваком конкретном случају значи да ће потраживање о коме се првобитно изјаснио као потраживање које оспорава, у листи потраживања из члана 113. став 2. Закона о стечају унети исправку тако што ће то потраживање сада евидентирати као утврђено.
Пријављена потраживања испитују се на рочишту за испитивање
потраживања – испитном рочишту45. Основ за одлучивање о пријављеним
потраживањима је листа признатих и оспорених потраживања из члана 113.
став 2. Закона о стечају, коју је сачинио стечајни управник. Међутим, и повериоци могу оспоравати пријављена потраживања других поверилаца све
до закључења испитног рочишта на коме се испитују њихове пријаве потраживања46. То значи да потраживање о коме се стечајни управник у листи
признатих и оспорених потраживања изјаснио као о неоспореном потраживању, може бити оспорено од стране другог повериоца пријављеног потраживања. Поверилац који је оспорио потраживање другог повериоца признато од стране стечајног управника упућује се на парницу у складу са чланом
117. став 1. Закона о стечају47. Уколико поверилац који је оспорио потраживање другог повериоца не покрене парницу у року који је предвиђен Законом о стечају, оспорено потраживање сматра се признатим48.
Коначна листа о свим пријавама потраживањима сачињава се на
испитном рочишту49, а коначну листу усваја стечајни судија на основу листе потраживања коју је сачинио стечајни управник из члана 113. став 2.
Закона о стечају и на основу измена унетих на рочишту50. Међутим, према
одредби члана 116. став 2. Закона о стечају коначна листа садржи податке
о свим пријављеним потраживањима, о томе ко их је оспорио и у ком износу су утврђена, односно оспорена, као и потраживања о којима ће бити
донет закључак о листи утврђених и оспорених потраживања. То значи да
потраживање које је стечајни управник у листи признатих и оспорених
потраживања из члана 113. став 2. Закона о стечају евидентирао као признато, односно неоспорено потраживање може, а на основу измена унетих
45

Члан 72. став 1. Закона о стечају
Члан 114. став 4. Закона о стечају
47
Члан 117. став 3. Закона о стечају
48
Члан 117. став 3. Закона о стечају
49
Члан 114. став 1. Закона о стечају
50
Члан 116. став 2. Закона о стечају
46
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на испитном рочишту и оспоравања од стране других поверилаца, бити
оспорено, тако да се у коначној листи из члана 114. став 1. Закона о стечају могу појавити потраживања која су оспорена, а која према изјашњењу
стечајног управника из листе потраживања из члана 113. став 2. Закона о
стечају су евидентирана као призната. Из наведеног јасно произилази да
изјашњење стечајног управника из листе признатих и оспорених потраживања из члана 113. став 2. Закона о стечају нема правно дејство признања
дуга из члана 387. Закона о облигационим односима. У прилог наведеног
је и одредба члана 116. став 1. Закона о стечају, којом је прописано да се
потраживање сматра утврђеним ако није оспорено од стране стечајног
управника или од стране повериоца до закључења испитног рочишта. Из
ове одредбе произилази да се потраживање може сматрати утврђеним само уколико су испуњена кумулативно два услова:
1. да потраживање није оспорено од стране стечајног управника и
2. да потраживање није оспорено од стране поверилаца.
Уколико је пријављено потраживање оспорено од стране стечајног
управника, било у листи потраживања из члана 113. став 2. Закона о стечају или кроз измене на испитном рочишту, исто ће у коначној листи бити
евидентирано као оспорено потраживање. Уколико је то потраживање
признато од стране стечајног управника, а оспорено од стране поверилаца, у коначној листи то потраживање ће такође бити евидентирано као
оспорено. То значи да је признање пријављеног потраживања од стране
стечајног управника у стечајном поступку условљено неоспоравањем потраживања од стране других поверилаца. Тек када потраживање призна
стечајни управник и не оспори га нико од поверилаца на испитном рочишту, потраживање се сматра признатим. Признање потраживања од стране стечајног управника уз неоспоравање потраживања од стране других
поверилаца пријављених потраживања, на испитном рочишту има правно
дејство признања дуга из члана 387. Закона о облигационим односима.
Поверилац који је оспорио потраживање другог повериоца признато од стране стечајног управника, упућује се на парницу у складу са ставом
1. члана 117. Закона о стечају51. Према одредби члана 117. став 1. Закона о
стечају поверилац чије је потраживање оспорено упућује се на парницу ради утврђивања оспореног потраживања. Имајући у виду садржину одредбе
51

Члан 117. став 3. Закона о стечају
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члана 117. став 3. Закона о стечају, где поверилац који је оспорио потраживање другог повериоца признато од стране стечајног управника покреће
парницу у складу са ставом 1. члана 117, језичким тумачењем произилази
да поверилац који је оспорио потраживање другог повериоца признато од
стране стечајног управника покреће парницу ради утврђивања оспореног
потраживања, што није тачно. Наиме, поверилац који је оспорио потраживање другог повериоца признато од стране стечајног управника и који је
упућен на парницу у складу са ставом 1. члана 117. Закона о стечају треба
да покрене парницу у којој ће тражити да се утврди да није основано потраживање које је признао стечајни управник. У тој парници тужилац – поверилац који је упућен да покрене парницу због оспоравања потраживања
другог повериоца признатог од стране стечајног управника, може истицати
све материјалноправне приговоре који утичу на основаност потраживања
другог повериоца, па и приговор застарелости.
Закон о стечају је lex specialis у односу на остале законе, па и у односу на Закон о облигационим односима. Сама чињеница да је Закон о
стечају дао могућност и повериоцима стечајног дужника да учествују у
испитивању потраживања других поверилаца, као и да могу оспоравати
потраживања других поверилаца, које је признао стечајни управник, води
ка закључку да поверилац који оспорава потраживање другог повериоца
које је признао стечајни управник, то може чинити из свих разлога из којих би то потраживање могао оспоравати и сам стечајни дужник односно
стечајни управник. То значи да поверилац који оспорава потраживање
другог повериоца признато од стране стечајног управника није ограничен
у поступку који је покренуо по упуту стечајног судије, да истиче све материјалноправне приговоре, а који се односе на потраживање које је предмет спора, па ни приговор застарелости потраживања. Стога како Закон о
облигационим односима даје могућност дужнику да се од захтева за исплату одређеног потраживања повериоца одбрани истицањем материјалноправног приговора застарелости, то Закон о стечају као посебан закон,
који није ограничио права повериоцима који оспоравају потраживања
других поверилаца, омогућава и повериоцима стечајног дужника у циљу
заштите њихових интереса, да истичу у односу на друге повериоце чија је
потраживања признао стечајни управник, приговор застарелости.
Неспорно је да даном отварања стечајног поступка престају заступничка и управљачка права директора, заступника и пуномоћника, као
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и органа управљања и надзорних органа стечајног дужника и да та права
прелазе на стечајног управника52. Међутим, одредбом члана 19. став 1. Закона о стечају је прописано да стечајни управник води послове и заступа
стечајног дужника, осим ако је овим законом другачије одређено. Делокруг послова стечајног управника дефинисан је чланом 27. Закона о стечају53. Одредбом члана 27. став 1. тачка 17. је прописано да стечајни
52
53

Члан 74. став 1. Закона о стечају
Члан 27. став 1. тачка 1-20. Закона о стечају:
Стечајни управник је нарочито дужан да:
1)
предузме све неопходне мере за заштиту имовине стечајног дужника, укључујући и спречавање преноса имовине, њено печаћење или одузимање уколико је то
неопходно, као и радње побијања, ако би се побијањем увећала стечајна маса;
2) у року од 30 дана од дана именовања састави план тока стечајног поступка са предрачуном трошкова и временским планом;
3) започне пописивање имовине стечајног дужника у року од десет дана од дана именовања и оконча њено пописивање у року од 30 дана од дана именовања;
4) састави извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника и да га
достави стечајном судији, одбору поверилаца и овлашћеној организацији; 4а) састави пореске билансе са стањем на дан отварања и дан окончања стечајног поступка, у складу са пореским прописима и да те билансе, са пореском пријавом, достави надлежном пореском органу у роковима предвиђеним пореским прописима;
5) без одлагања писменим путем обавести о отварању стечајног поступка све повериоце који су му у том тренутку познати уз навођење свих података из решења о
отварању стечајног поступка, као и других података од значаја за повериоце;
6) без одлагања писменим путем обавести о отварању стечајног поступка све судове
пред којима се воде извршни поступци;
7) уз сагласност стечајног судије, на терет стечајне масе, осигура имовину стечајног
дужника, у целини или делимично, ако је то потребно ради њене заштите;
8) подноси стечајном судији и одбору поверилаца редован тромесечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе;
9) подноси стечајном судији план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за наредни месец;
10) се стара о завршетку започетих, а незавршених послова стечајног дужника, у циљу
остваривања највеће могуће вредности стечајног дужника, односно његове имовине;
11) даје мишљење о предлогу плана реорганизације када он није подносилац;
12) утврди основаност, обим и приоритет пријављених потраживања према стечајном
дужнику, као и свих обезбеђења потраживања;
13) уновчи ствари и права стечајног дужника, у складу са овим законом;
14) састави нацрт решења за главну деобу стечајне масе и нацрт завршног рачуна;
15) изврши исплату повериоцима на основу решења о главној деоби, у делу у којем је
решење постало правоснажно, у складу са овим законом;
16) достави завршни рачун;
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управник заступа стечајног дужника, односно стечајну масу у покретању
и вођењу судских, управних и других поступака, док је ставом 4. наведене
одредбе прописано да стечајни управник обавља своје послове самостално и с пажњом доброг стручњака, у складу са овим законом, Националним стандардима за управљање стечајном масом и кодексом етике. Управо овом одредбом је Закон о стечају овлашћења стечајног управника као
законског заступника стечајног дужника ограничио у односу на овлашћења која законски заступник привредног друштва које није у стечају, има.
Та ограничења се превасходно односе било на претходну сагласност стечајног судије ради предузимања одређених радњи, или пак сагласност одбора поверилаца за предузимање радњи које се тичу стечајне масе. Следом реченог и признање пријављеног потраживања од стране стечајног
управника, условљено је неоспоравањем потраживања од стране других
поверилаца. Стога, признање потраживања од стране стечајног управника
и нема дејство признања дуга према Закону о облигационим односима.
Наведено ограничење је успостављено управо у циљу заштите интереса
стечајних поверилаца, јер висина утврђених потраживања у односу на
расположиву стечајну масу, директно утиче на проценат намирења поверилаца. Стога, повериоци имају интерес да оспоравају потраживања других поверилаца која је признао стечајни управник. Стога, признање потраживања од стране стечајног управника нема исто правно дејство као и
признање дуга од стране законског заступника привредног друштва које
није у стечају, што је чланом 116. став 1. Закона о стечају недвосмислено
прописано, а што је у складу и са циљем стечајног поступка и са начелом
заштите стечајних поверилаца54.

54

17) заступа стечајног дужника, односно стечајну масу у покретању и вођењу судских,
управних и других поступака;
18) поднесе предлог, захтев или други одговарајући акт надлежном органу стране државе као заступник стечајног дужника, којим између осталог захтева пленидбу, одузимање, заштиту или повраћај имовине стечајног дужника која се налази у иностранству или је под контролом тог органа или трећег лица које се налази под његовом јурисдикцијом, као и да сарађује са органима стране државе или страним
представницима у складу са одредбама овог закона којима се регулише стечај са
елементом иностраности;
19) обавести одговарајуће регистре о отварању стечајног поступка, у складу са законом;
20) обавља и друге послове који су предвиђени овим законом или су од интереса за
успешно спровођење стечајног поступка.
Члан 2. и члан 3. Закона о стечају
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Приговор застарелости је материјалноправни приговор. Застарелост није разлог за престанак облигације, већ се наступањем застарелости
губи само захтев за принудно испуњење тражбине. Суд на застарелост не
пази по службеној дужности, већ само ако се дужник на њу позове55.
Обавеза престаје када се испуни56, пребијањем (компензацијом)57,
отпуштањем дуга58, преновом (новацијом)59, сједињењем (конфузијом)60,
немогућношћу испуњења61, протеком времена, отказом62 и смрћу63. Приговори који се односе на престанак обавезе су такође материјалноправни
приговори. Истицањем ових приговора тврди се да је облигација престала, за разлику од приговора застарелости, којим се за случај да је основан
губи захтев за принудно испуњење обавезе, а стечајни поступак је поступак колективног намирења поверилаца.
Закон о стечају не дефинише које материјалноправне приговоре
може истицати стечајни управник приликом оспоравања потраживања,
нити које материјалноправне приговоре може истицати поверилац који
оспорава потраживање другог повериоца које је признато од стечајног
управника. Сама та чињеница указује да се у поступку оспоравања потраживања било од стране стечајног управника, било од стране повериоца
који оспорава потраживање признато од стечајног управника могу истицати сви материјалноправни приговори који утичу на основаност потраживања повериоца оспореног потраживања.

55

Члан 360. Закона о облигационим односима
Члан 295. Закона о облигационим односима
57
Члан 336. Закона о облигационим односима
58
Члан 344. Закона о облигационим односима
59
Члан 348. Закона о облигационим односима
60
Члан 353. Закона о облигационим односима
61
Члан 354. Закона о облигационим односима
62
Члан 357. и 358. Закона о облигационим односима
63
Члан 359. Закона о облигационим односима
330
56

Управна секција

УПРАВНА СЕКЦИЈА
РЕФЕРАТИ

331

Билтен Врховног касационог суда

332

Управна секција
Мирјана Ивић
судија Врховног касационог суда

ВАНРЕДНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИМОВИНЕ АГЕНЦИЈИ
ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Закон о Агенцији за борбу против корупције, донет је 2008. године а допуњен 2010. године ("Службени гласник РС" 97/08 и 53/10), (у даљем тексту: Закон)
Интенција законодавца за доношење овог Закона, између осталог,
била је да се утврди коју имовину функционер и са њим повезана лица поседују на дан избора, да ли је у току трајања функције и две године по
престанку функције, дошло до битних промена, у односу на већ пријављену имовину, у смислу повећања имовине.
Одредбом члана 43. став 2. Закона прописано је у ком року од избора је функционер дужан да Агенцији за борбу против корупције (у даљем тексту Агенција), поднесе извештај о својој имовини и приходима и
имовини и приходима повезаних лица. Ставом 3. истог члана прописана је
обавеза функционера да Агенцију обавести о стању имовине на дан престанка јавне функције.
"Одредбом члана 44. истог закона прописано је ванредно пријављивање имовине, односно да је:
"функционер дужан да поднесе извештај најкасније до 31. јануара
текуће године са стањем на дан 31. децембар претходне године, уколико
је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог
извештаја.
Битном повредом из става 1. овог члана сматра се свака промена
података из извештаја, која се односи на имовину чија вредност прелази износ годишње просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији.
Функционер коме је престала јавна функција дужан је да поднесе извештај о битним променама у односу на податке из претходно поднетих извештаја једном годишње и у наредне две године по протеку јавне функције".
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Мотив за обраду ове теме је погрешно тумачење и неразумевање
одредбе члана 44. став 2. Закона од стране Агенције, иако је наведени
текст закона прецизан. Због чега су у више наврата од стране Агенције
покретани поступци према функционерима.
Под битном променом из члана 44. став 2. Закона, Агенција подразумева сваку промену података из извештаја, без обзира на вредност.
У том смислу Агенција је мишљења да промена структуре већ
пријављене имовине доводи до промене података у имовини функционера
и да је функционер у обавези да и промењену структуре исте већ пријављене имовине пријави.
По мом мишљењу, а имајући у виду напред наведену законску одредбу промена структуре имовине, у оквиру већ пријављене имовине не
представља аутоматски повреду члана 44. Закона.
Ово због тога, што је чланом 44. став 1. Закона прописано да је
функционер дужан да ванредно пријави имовину до 31.01. текуће године,
са стањем на дан 31.12. претходне године, само уколико је дошло до битних промена у претходној години у односу на податке из претходног извештаја. Посебно, у ставу 2. истог члана законодавац објашњава шта подразумева под битном променом из става 1. члана 44. Закона.
У том смислу, сам законодавац је навео да је битна промена свака
промена из извештаја која се односи на имовину чија вредност прелази износ
годишње просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији.
Из наведене законске одредбе не произилази да је свака промена
из извештаја битна промена, већ само она која доводи до повећања имовине функционера и повезаних лица у износу који је прописан законом.
Примера ради:
Функционер је продао непокретност – стан који је био пријављен
у извештају за 2010. годину. Од тог новца отплатио је кредит такође пријављен у извештају од 2010. године и купио мањи стан.
Нумерички приказ:
Продат стан за 100,00 динара, отплаћен кредит за 30,00 динара и
купљен мањи стан за 40,00 динара што је укупно 70,00 динара, мање од
износа за који је стан продат.
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Да би стекао услов за ванредно пријављивање имовине у смислу
члана 44. Закона, законодавац је јасно предвидео да треба да дође до повећања вредности имовине функционера.
У конкретном случају дошло је до промене структуре у оквиру
исте, већ пријављене имовине.
Односно из става 2. члана 44. Закона не произилази да је функционер у обавези да ванредно пријави имовину уколико је дошло до промене
структуре у оквиру исте вредности већ пријављене имовине.
Из наведеног примера, произилази да вредност имовине функционера није повећана, већ је остала иста. Ово због тога, што је нешто од већ
пријављене имовине продато, да би у оквиру добијеног новца од продаје
отплатио кредит и купио мању непокретност.
Суштина члана 44. Закона је да се већ пријављена имовина чија је
вредност повећана ванредно пријави.
Међутим, из наведене одредбе закона не произилази да треба пријављивати имовину и уколико се промени структура имовине у оквиру
вредности већ пријављене имовине.
Имајући у виду наведено, Агенција не може да покрене поступак
према функционеру за повреду одредбе члана 43. став 2. Закона.
Међутим, уколико Агенција ипак покрене поступак за утврђивање
повреде одредбе члана 43. став 2. Закона, те од функционера тражи да накнадно достави извештај о имовини, па у том поступку одустане од повреде члана 43. став 2. Закона, јер из приложених доказа не произилази
наведена повреда, не може се функционеру користећи се подацима накнадно добијеним на тражење Агенције ставити на терет прекршај из члана 74. став 1. тачка 11. Закона, да је функционер "пријавио имовину након
истека рока пријављену у члану 43. Закона".
Ово због тога, што функционер по закону није био у обавези да
Агенцији у законском року достави извештај о ванредном пријављивању
имовине, јер битних промена у вредности имовине функционера није било. Из околности да је Агенција тражила накнадно извештај о имовини не
може се извући закључак да је функционер са закашњењем поднео извештај о имовини Агенцији, због чега нема повреде члана 74. став 1. тачка
11. Закона.
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Смисао доношења закона и циљ законодавца је да се утврди коју
имовину функционер поседује на дан избора, да ли је у току трајања
функције и две године по престанку функције, дошло до битних промена,
у смислу повећања имовине, а не да ли се структура имовине функционера мењала у оквиру исте вредности пријављене имовине.
Полазећи од интенције законодавца, мишљења сам да у случају непријављивања промене структуре у оквиру вредности пријављене имовине, функционер није повредио одредбу члана 44. Закона.
Такође, ако функционер не пријави промену структуре у
оквиру вредности већ пријављене имовине, а на захтев Агенције достави накнадно извештај о својој имовини и приходима, нема прекршаја из члана 74. став 1. тачка 11. Закона "пријавио имовину након
истека рока предвиђеног у члану 43. Закона".
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Ружа Урошевић
судија Управног суда

НЕКА СПОРНА ПРАВНА ПИТАЊА
У ПОСТУПКУ РЕСТИТУЦИЈЕ
Процес стварања нормативних и других услова за враћање одузете
имовине, у циљу исправљања историјских неправди учињених непосредно после Другог светског рата, започет је 1991. године доношењем и ступањем на снагу Закона о начину и условима признавања права и враћању
земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног
земљишног фонда и конфискацијом због неизмирених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа1. Након тога, донети су и други
прописи који су прописивали услове и начин враћања одузете имовине,
међу којима су: Закон о изменама и допунама Закона о расправљању имовинских односа насталих самовласним заузећем земљишта у друштвеној
својини2, Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење3, Закон о условима и начину враћања имовине стечене радом и пословањем
задруга после 1. јула 1953. године4 и Закон о задругама5. Како су се ови
закони углавном односили само на пољопривредно земљиште, било је нужно да се, у складу са демократским принципима и идејом о нужности поштовања принципа легалитета, а посебно права својине, донесе општи
пропис о денационализацији, којим би се свима гарантовало право на повраћај неоправдано и неосновано одузете имовине.
У јуну 2005. године ступио је на снагу Закон о пријављивању и
евидентирању одузете имовине6 којим је у члану 10. било прописано да ће
се враћање одузете имовине црквама и верским заједницама уредити посебним законом.
1

"Службени гласник РС" 18/91, 20/92 и 42/98
"Службени гласник РС" 50/92
3
"Службени гласник РС" 16/92
4
"Службени гласник РС" 46/90
5
"Службени лист СРЈ" 41/96 и 12/98 и "Службени гласник РС" 101/05 и 34/06
6
"Службени гласник РС" 45/2005
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Посебан закон - Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и
верским заједницама7 донет је 30.5.2006. године и утемељен на традиционалним правним начелима имовинског и облигационог права, а пре свега
на начелу да је право својине природно и неотуђиво право које никоме не
може бити одузето без ваљаног правног основа и правичне накнаде. У
члану 1. тог закона прописано је да се њиме уређују услови, начин и поступак враћања имовине која је на територији Републике Србије одузета
од цркава и верских заједница, као и од њихових задужбина и друштава,
применом прописа о аграрној реформи, национализацији, секвестрацији и
других прописа који су донесени и примењивани у периоду од 1945. године, као и свим другим актима којима је вршено одузимање те имовине,
без тржишне накнаде, а у члану 3. је дато значење појединих израза употребљених у закону, па се, према тој одредби, под прописима из члана 1.
закона подразумевају прописи АВНОЈ-а, ДФЈ, ФНРЈ и СФРЈ, као и прописи НР Србије и СР Србије, којима је после Другог светског рата, по разним основама или без основа, држава у сопствену корист или у корист
других правних и физичких лица, одузимала имовину од цркава и верских
заједница, док се под актима одузимања подразумевају правни акти који
су имали непосредно дејство, као што су прописи, пресуде, одлуке, решења, други правни акти, као и материјалне радње државних органа, путем
којих је имовина одузимана.
Из изложеног произлази да се законодавац определио за парцијалну и поступну денационализацију по врсти имовине и по групама субјеката, стварајући ослонац и услове за општу денационализацију којом треба
да се оконча поступак враћања или накнаде имовине бившим власницима
у Републици Србији.
Доношењем Закона о враћању одузете имовине и обештећењу8 коначно је решено отворено питање права људи којима је после Другог
светског рата од стране државе одузета имовина без накнаде, односно без
одговарајуће накнаде. Тада су низом привредено-политичких мера државе
ствари у приватној својини, како покретне, тако и непокретне, прешле у
државну, односно друштвену својину. Најзначајније међу овим мерама су
биле аграрна реформа, национализација, конфискација и секвестрација,
путем којих је из приватне у државну својину прешло пољопривредно зе7
8

"Службени гласник РС" 46/06
"Службени гласник РС" 72/11, 108/13...
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мљиште, шуме и шумско земљиште, грађевинско земљиште, али и привредна предузећа, станови и стамбене зграде.
Закон je објављен 28.9.2011. године, а ступио је на снагу осмог дана од објављивања, односно 6.10.2011. године. Тим законом су, у покушају да се исправи историјска неправда, уређени услови, начин и поступак
враћања одузете имовине и обештећења за одузету имовину која је на територији Републике Србије, применом прописа о аграрној реформи, национализацији, секвестрацији као и других прописа, на основу аката о подржављењу, после 9.3.1945. године одузета од физичких и одређених правних лица и пренесена у општенародну, државну, друштвену или задружну
својину.
Одредбе наведеног општег закона о реституцији се примењују и
на враћање имовине чије је одузимање последица Холокауста на територији која данас чини територију Републике Србије, али су и поред тога
2016. године, посебним законом - Законом о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника9, уређени услови, начин и поступак враћања имовине одузете припадницима јеврејске заједнице који немају законских наследника и враћања одузете имовине организацијама које су у време одузимања биле у
функцији јеврејске заједнице, за имовину која је одузета на територији Републике Србије за време Холокауста или на основу прописа из члана 2.
Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, као и финансијска подршка Републике Србије јеврејској заједници у Републици Србији.
Правна средства у поступку враћања одузете имовине
Заједничко за све наведене законе је то да се поступак пред Агенцијом за реституцију (у даљем тексту: Агенција), као првостепеним органом, спроводи по правилима која прописују ови посебни закони, док се на
питања која нису уређена тим законима, примењује одредбе закона којим
се уређује општи управни поступак.
Питање дозвољености одређених правних средстава је различито
уређено важећим законима којима је регулисано питање реституције, и то
на следећи начин:
9
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1. Када је у питању одлучивање Агенције, односно њене организационе јединице - Јединице за конфесионалну реституцију, (која је на
основу члана 63. став 2. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу
преузела предмете, средства за рад, архиву и запослене у Дирекцији за реституцију, а која је, до доношења тог закона, била надлежна за одлучивање по захтевима за враћање имовине црквама и верским заједницама), Законом о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама
је прописано да Дирекција за реституцију-сада Јединица за конфесионалну реституцију, одлучује у једном степену, односно против њених одлука
није допуштена жалба, већ се тужбом може покренути управни спор пред
Управним судом. Против одлуке донете у управном спору се може поднети захтев за преиспитивање судске одлуке Врховном касационом суду.
2. Када је у питању одлучивање других организационих јединица
Агенције, које поступају у предметима опште реституције по правилима
прописаним Законом о враћању одузете имовине и обештећењу, ситуација је нешто другачија. Наиме, законом је изричито прописано шта захтев
за враћање имовине мора да садржи. Уколико захтев не садржи било који
податак или уз захтев није приложен неки од доказа који су обавезни,
Агенција ће одбацити захтев као неуредан, без претходног налагања
странци да захтев уреди. Против закључка којим је захтев за враћање одузете имовине одбачен као неуредан, не може се изјавити жалба, али је
предвиђена могућност да се у управном спору тужбом оспорава законитост тог акта првостепеног органа. Управни спор се води пред Управним
судом, подношењем тужбе против првостепеног решења у року од 30 дана од дана достављања решења странци. Уз тужбу се доставља оригинал
или копија решења које се тужбом оспорава. Против одлуке Управног суда донете по тужби може се поднети захтев за преиспитивање судске одлуке Врховном касационом суду, будући да је одлучивању Управног суда
претходио једностепени управни поступак. На изложени начин, давањем
могућности за подношење захтева Врховном касационом суду, обезбеђује
се двостепеност у судском одлучивању.
За разлику од тога, када Агенција, односно њена организациона јединица одлучује по захтеву мериторно, против првостепеног решења подносилац захтева, обвезник и републички јавни правобранилац могу изјавити жалбу министарству надлежном за послове финансија, као другостепеном органу. Ако се има у виду да се поступак пред Агенцијом води
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применом правила управног права, сасвим је логично што је законом прописано да се против другостепеног решења може покренути управни
спор. Против одлуке Управног суда донете по тужби није допуштен захтев за преиспитивање судске одлуке, будући да је тужби претходило двостепено одлучивање у управном поступку, осим у случају када је суд одлучивао у пуној јурисдикцији, односно када је сам решио о захтеву подносиоца захтева уместо првостепеног органа.
3. За разлику од Закона о враћању одузете имовине и обештећењу,
Закон о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста
које немају живих законских наследника прописује обавезу Агенције да, у
случају када је поднет захтев који не садржи довољно података( који су
такође таксативно прописани законом), наложи подносиоцу захтева да у
року од 120 дана уреди захтев. Уколико подносилац захтева не поступи
према налогу, Агенција ће донети закључак којим се захтев одбацује као
неуредан. Како овим посебним законом није прописано да ли се против
закључка о одбачају захтева може поднети жалба, у овом случају се има
применити одредба члана 58. став 2. Закона о општем управном поступку,
према којој је против таквог закључка дозвољена посебна жалба.
Као и у случају доношења решења којим се одлучује о праву на
враћање одузете имовине и обештећењу применом прописа о општој реституцији, против првостепеног решења Агенције подносилац захтева,
обвезник и државни правобранилац могу изјавити жалбу Министарству
финансија у року од 15 дана од дана достављања решења. Против решења
донетог по жалби (независно од тога да ли је жалба била изјављена против закључка о одбачају захтева или против решења којим је мериторно
одлучено по захтеву странке) може се покренути управни спор пред
Управним судом, подношењем тужбе у року од 30 дана од дана достављања решења.
И управо су се у поступку судске заштите појавила одређена спорна правна питања везана за примену норми које регулишу поступак реституције, а која се односе на акт којим се одлучује о враћању имовине или
обештећењу.
Најпре се као спорно појавило питање ништавости решења о
враћању одузете имовине због правне или фактичке немогућности
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његовог извршења, а потом и питање испуњености законом прописаних услова за доношење делимичног решења.
Ништавост решења о враћању имовине
Сва три актуелна закона која регулишу питање враћања имовине
(општу и конфесионалну реституцију и реституцију жртвама Холокауста)
садрже посебне одредбе о томе шта решење о враћању имовине садржи,
као и одредбе о начину извршења решења – било да је реч о решењима
којима се враћа одузета имовина, било о решењима којима се врши обештећење власника одузете имовине.
Законом о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама је прописано следеће:
"Члан 29.
Дирекција утврђује све чињенице и околности од значаја за одлучивање о захтеву, доноси решење којим одлучује о одузетој имовини, о субјекту права на реституцију, о облику, обиму и вредности имовине, о обвезницима за предају имовине и условима враћања, као и о начину и роковима за извршење решења.
У решењу о враћању имовине се означава да се имовина враћа или
да се даје накнада, односно обештећење.
У решењу о враћању имовине издаје се и налог надлежним органима за извршење решења, као и за брисање евентуалних терета и одлучује
о трошковима поступка.
Решењем о накнади, односно обештећењу, налаже се субјекту
обавезе да у року не дужем од три месеца изврши своју обавезу, под
претњом принудног извршења.
Члан 33.
Извршно решење има снагу извршне исправе и на основу њега се
може спровести судско или административно извршење.
Решење о враћању имовине, новчаној накнади, односно обештећењу извршавају:
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- судови, ако се враћа непокретност, односно успоставља право
својине на другој непокретности или ако се враћају покретне ствари од
културног, историјског или уметничког значаја;
- Министарство финансија, ако се даје накнада у обвезницама
или исплаћује новчана накнада."
Закон о враћању одузете имовине и обештећењу садржи сличне
одредбе:
"Члан 47.
Агенција утврђује све чињенице и околности од значаја за одлучивање о захтеву и доноси решење којим утврђује корисника, имовину која
се враћа, односно за коју се даје обештећење, висину основице обештећења и аконтације из члана 37. овог закона, обвезника, начин и рокове за извршење од утврђених обавеза. Износ обештећења утврђује се по утврђивању коефицијента из члана 31. овог закона, допуном решења о утврђивању права на обештећење.
Уколико захтев обухвата више непокретности, односно покретних ствари, орган из става 1. може донети више решења којим се врши
повраћај имовине.
У решењу о враћању налаже се надлежним органима извршење
решења, као и брисање евентуалних терета.
Првостепено решење Агенција доставља подносиоцу захтева, обвезнику и Републичком јавном правобраниоцу.
Решењем из става 1. овог члана утврђује се корисник, односно корисници, и то:
1) бивши власник - ако је у животу;
2) законски наследници бившег власника - на основу правноснажног решења о наслеђивању бившег власника, ако такво решење постоји,
а ако таквог решења нема, решењем ће се одредити корисници само у
случају кад је из достављене документације неспорно утврдити све законске наследнике.
У случају кад је решењем из става 1. овог члана утврђено више
корисника, сваком од њих одредиће се припадајући део имовине, односно
обештећења, према правноснажном решењу о наслеђивању бившег вла343
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сника, ако такво решење постоји или на основу споразума законских
наследника закљученог пред првостепеним органом.
Ако се корисници и њихови удели не могу утврдити применом одредаба ст. 5. и 6. овог члана, првостепени орган ће подносиоце захтева за
остваривање права по овом закону, сагласно члану 45. овог закона, упутити да ова питања, као претходна, реше пред надлежним судом.
У поступку из става 7. овог члана, надлежни суд у ванпарничном
поступку, сходном применом правила по којима се расправља заоставштина, утврђује законске наследнике бившег власника и њихове уделе у
праву на повраћај одузете имовине или на обештећење, при чему се суд не
упушта у то да ли та лица испуњавају прописане услове за остваривање
ових права по одредбама овог закона.
Решење Агенције из става 5. тачка 2) овог члана, односно решење
суда из става 8. овог члана, о одређивању законских наследника бившег власника и њихових удела, важи само у поступку пред Агенцијом за остваривање права на враћање одузете имовине, односно права на обештећење.
Код утврђивања својства корисника, односно законских наследника
по одредбама овог члана, није од значаја раније дата наследничка изјава лица које је поднело захтев за остваривање права по одредбама овог закона.
Подносиоци захтев за остваривање права по одредбама овог закона који по одредбама овог члана нису одређени за кориснике, могу сваја
права остварити у парничном поступку - подношењем тужбе против лица која су одређена за кориснике, односно законске наследнике.
У случају да орган из става 1. овог члана утврди да не постоји законски основ за враћање или обештећење, донеће решење о одбијању поднетог захтева.
Правноснажно решење о враћању имовине Агенција доставља и
Републичкој дирекцији за имовине Републике Србије, а за пољопривредно
земљиште, шуме и шумско земљиште, министарству надлежном за послове пољопривреде.
Члан 49.
На основу правноснажног решења о враћању имовине власник
има право да упише својину на предметној непокретности.
344

Управна секција
На основу правноснажног решења о враћању имовине чији је обвезник враћања друштво капитала или задруга у поступку стечаја, односно
ликвидације, бивши власник има право да захтева излучење из стечајне,
односно ликвидационе масе стечајног, односно ликвидационог дужника.
На основу извршеног решења којим се одређује обештећење, орган или организација надлежна за предају држаних обвезница, односно
потврде о њиховом издавању, предаће обвезнице кориснику, односно корисницима.
Решење из става 3. овог члана сматра се извршеним уписом власништва корисника на обвезницама у Централни регистар."
Готово иста је ситуација и са новодонетим Законом о отклањању
последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника.
"Члан 19.
Решењем којим се усваја захтев и утврђује имовина која се преноси у својину јеврејске општине садржи обвезника враћања и начин и рокове за извршавање утврђених обавеза.
У том решењу налаже се надлежним органима извршење решења као и брисање евентуалних терета.
Првостепено решење Агенција доставља подносиоцу захтева, носиоцу права коришћења, обвезнику и државном правобраниоцу.
Члан 21.
На основу правноснажног решења којим се утврђује имовина
која се преноси у својину јеврејске општине, јеврејска општина има
право да упише својину на предметној непокретности или покретној
ствари која се уписује у регистар покретних ствари.
На основу правноснажног решења којим се утврђује имовина која
се преноси у својину јеврејске општине, чији је обвезник враћања друштво
капитала или задруга у поступку стечаја, односно ликвидације, јеврејска
општина има право да захтева излучење из стечајне, односно ликвидационе масе стечајног, односно ликвидационог дужника.
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Ако се преживели законски наследник бившег власника чија је
имовина правноснажно враћена јеврејској општини у складу са одредбама овог закона, обрати јеврејској општини са захтевом за пренос права
својине на предметној имовини, јеврејска општина је дужна да, након
што се утврди својство законског наследника бившег власника, пренесе
преживелом законском наследнику у својину враћену непокретност у
складу са уделом који му припада у складу са одредбама закона којим се
уређује наслеђивање.
Јеврејска општина је дужна да обавезу из става 3. овог члана изврши у року од месец дана од дана пријема захтева законског наследника
бившег власника из става 3. овог члана, а законски наследник бившег власника ово своје право може остварити и судским путем.
У случају постојања закупа на непокретности из става 3. овог
члана, закупац ће ступити у закуподавни однос са наследником из става
3. овог члана под условима из уговора о закупу са јеврејском општином,
до истека рока од три године од дана преноса права својине са јеврејске
општине на наследника."
Осим наведених одредаба које регулишу питања везана за садржину и начин доношења и извршења решења о враћању имовине и
обештећењу, већ је речено да сва три закона садрже и одредбе о супсидијарној примени Закона о општем управном поступку.
Наиме, одредбом члана 5. став 2. Закона о враћању (реституцији)
имовине црквама и верским заједницама је прописано да се права и обавезе из тог закона остварују у складу са законом којим се уређује општи
управни поступак, ако тим законом није друкчије одређено, одредбом
члана 11. став 1. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу је прописано да се поступак по захтеву спроводи по одредбама тог закона, док
ће се на питања која нису уређена тим законом примењивати одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, док је одредбом члана 6.
став 2. Закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника прописано да ће се на питања која нису уређена тим законом и Законом о враћању одузете имовине и обештећењу примењивати сходно одредбе закона којим се уређује
управни поступак.
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А одредбом члана 257. став 3. тог закона - Закона о општем
управном поступку, је прописано да се ништавим оглашава решење
чије извршење није могуће. Под немогућношћу извршење подразумева
се да није могуће остварити права или испунити обавезе утврђене диспозитивом тог управног акта, али се при том не мисли само на принудно извршење, већ на његово извршење уопште, било правно, било фактичко.
Истини за вољу, ни Управни ни Врховни касациони суд нису увек
овом питању поклањали дужну пажњу приликом доношења одлука, односно у сваком конкретном случају нису разматрали посебно питање правне,
а посебно питање фактичке немогућности извршења решења о враћању одузете имовине у натуралном облику, због чега сматрам да је неопходно, ради јединствене примене закона, јасно дефинисати став по овим питањима.
Правна немогућност извршења решења
о враћању имовине
Пред Управним судом су се, у поступку по тужбама, појавили случајеви у којима су донета решења о враћању имовине у натуралном облику,
и то пољопривредног земљишта након спроведеног поступка комасације.
Земљиште које је било предмет враћања није било опредељено бројем, површином, класом и културом, већ је било описано у мерама и границама,
као у тапијском систему вођења евиденције о непокретностима. Како је на
подручју Републике Србије тренутно на снази катастар непокретности или
катастар земљишта, у којима се непокретности означавају на начин прописан Законом о државном премеру и катастру10 односно Законом о премеру
и катастру земљишта, 11 упис права својине на тако описаним непокретностима неће бити правно могућ. Ово стога што је одредбом члана 86. Закона
о државном премеру и катастру прописано да се упис у катастар непокретности врши на основу приватне или јавне исправе која је по садржини и
форми подобна за упис. Према тој законској одредби, да би једна исправа
била подобна за упис, она "мора нарочито да садржи:
1) место и датум састављања, односно овере;
2) означење непокретности на коју се исправа односи према подацима катастра непокретности (катастарска општина, број и по10
11

"Службени гласник РС" 72/09... 96/2015
"Службени гласник СРС" 11/76, 27/77, 21/78 и 24/84
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вршина парцеле, број и површина објекта, број и површина посебног
дела објекта);
3) презиме, име и име једног родитеља, односно назив, пребивалиште, односно боравиште, или седиште и јединствени матични број грађана, односно матични број уписаног претходника и лица у чију корист
се упис захтева.
Изузетно од става 2. овог члана,
1) исправа за упис настала пре ступања на снагу катастра непокретности у катастарској општини на коју се исправа односи, мора садржати означење непокретности која је предмет уписа и податке о уписаном претходнику и лицу у чију корист се захтева упис, на начин који
омогућава њихову поуздану идентификацију;
2) исправа о универзалном правном следбеништву правног лица
уписаног у катастар непокретности не мора да садржи означење непокретности, ако је правни следбеник једно лице;
3) подаци о површини посебног дела објекта садржани у уговору о
откупу стана у друштвеној, односно државној својини сачињеном у складу са законом могу одступити од података катастра непокретности, у
ком случају се уписује површина из уговора, и
4) подаци о површини посебног дела објекта садржани у уговору о
купопродаји стана сачињеном у складу са законом могу одступати од података из накнадно издате грађевинске и употребне дозволе у поступку
легализације бесправно изграђених објеката, у ком случају се уписује површина из накнадно издате грађевинске и употребне дозволе."
Одредбом члана 12. Закона о премеру и катастру земљишта је прописано следеће:
"Судови и други органи који решавају о промени права својине и
другим правима на непокретностима, дужни су да у актима којима
решавају о томе означавају непокретности према подацима премера и
катастра земљишта и да те акте, по њиховој правноснажности, доставе општинском геодетском органу. Органе, организације удруженог
рада, грађане и грађанска правна лица у пословима извођења грађевинских
и комуналних радова и правним пословима за које су потребни мерни и
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описни подаци о непокретностима дужни да користе службене податке
премера и катастра земљишта.
Установљавање и одржавање свих службених евиденција о непокретностима мора се заснивати на подацима премера и катастра земљишта.
У случајевима из ст. 1, 2. и 3. овог члана означавање непокретности врши се на основу копија планова надлежног геодетског органа".
Све наведено је од посебног значаја ако се има у виду чињеница
да је одредбом члана 30. Закона о враћању имовине црквама и верским заједницама прописана обавеза спровођења измене стања у земљишним
или другим јавним књигама на основу извршних решења Дирекције, по
службеној дужности. Одредбом члана 49. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу је такође прописано да на основу правноснажног решења о враћању имовине власник има право да упише својину на
предметној непокретности, а одредбом члана 21. Закона о отклањању
последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника да на основу правноснажног решења којим се утврђује имовина која се преноси у својину јеврејске општине, јеврејска општина има право да упише својину на предметној непокретности.
Дакле, из изложеног се може закључити да решење о враћању
непокретности у натуралном облику, у коме непокретности нису
означене према подацима премера и катастра непокретности, односно
катастра земљишта, није правно извршиво, односно захваћено је најтежим обликом незаконитости – ништавошћу, о којој се у свакој фази
управног поступка мора водити рачуна по службеној дужности.
У предмету У 9284/12 Управни суд је уважио тужбу и поништио
тужбом оспорено решење, поред осталог и због тога што је правно неизвршиво. У образложењу пресуде је наведено:
"Осим тога, у оспореном решењу једна од непокретности која је
предмет враћања није означена на начин прописан чланом 42. Закона о
државном премеру и катастру, односно означена је као део кат. парцеле
број 3302/1 КО Ковиљ, у површини од 0.71,87ха, који део почиње од тромеђе кат.парцела 3302/2, преосталог дела к.п.бр.3302/2 и к.п. 3299/1 КО
Ковиљ, настављајући се у правцу запада дуж границе линије са к.п.бр.
3302/2 и дела к.п.бр. 3329 до границе са к.п. 3302/4 у укупној дужини од
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око 133.88м, даље простирући се у правцу југа са граничном линијом
к.п.бр. 3302/4, ломећи се у правцу истока у дужини од 17.98м, са додатним преломом ка правцу север-запад, пратећи обалу Дунава, односно
к.п.бр. 6786 у укупној дужини од 232.32м, где се по правим углом ломи ка
правцу севера до тромеђе к.п.бр. 3302/1, 3302/2 и 3299/1 КО Ковиљ, због
чега је решење правно неизвршиво, односно не представља исправу за
спровођење промена у катастарском операту, тј. за укњижбу права на непокретности која је предмет враћања.
Како правна и фактичка неомогућност извршења решења представља незаконитост једног решења, то је донета одлука као у диспозитиву".
Фактичка немогућност извршења решења о враћању имовине
Друга група случајева у којима је тражена управносудска заштита
односи се на фактичку немогућност извршења донетог решења о враћању
имовине - најчешће пољопривредног земљишта у комасационом подручју, због одређивања реалног сусвојинског удела непокретности која је
предмет враћања у односу на целу катастарску парцелу.
Наиме, тим решењима о враћању имовине је у 1. ставу диспозитива усвојен захтев подносиоца, враћена имовина и утврђено право својине
бившем власнику са реално израженим обимом удела (површина која се
враћа кроз површину целе катастарске парцеле - нпр. 10619/884734). Ставом 2. диспозитива је обавезана Република Србија, као власник имовине,
да пренесе у сусвојину, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, као корисник, да бившем власнику преда у судржавину враћену непокретност.
Поступајући у управном спору по тужбама Републике Србије,
Управни суд је у више предмета нашао да је овакав диспозитив решења о
враћању имовине неизвршив, па је тужбе уважио и поништио решења другостепеног органа који приликом одлучивања по жалби није указао првостепеном органу на ову неправилност, која представља најтежи облик незаконитости једног решења и разлог за оглашавање решења ништавим. У
образложењу пресуде Управног суда у предмету У 18936/13 је наведено:
"Међутим, по оцени Управног суда, основано се тужбом оспорава
законитост решења туженог органа због повреде закона. Наиме, диспозитив оспореног решења није јасан, одређен и извршив, јер се не зна који
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део кат. парцела бр. 1194 КО Гардиновци, се враћа у својину Српској православној црквеној општини Гардиновци, односно који део наведене катастарске парцеле Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, као корисник те парцеле, треба да преда у својину и државину наведеној црквеној општини, као и на ком делу те катастарске парцеле орган
надлежан за упис права на непокретностима треба да изврши упис права
својине у корист Српске православне црквене општине Гардиновци. Чињеницом да се Српској православној црквеној општини Гардиновци враћа
190874/729720 идеалних делова на кат. парцели бр. 1194, а да се не зна на
ком делу је парцела која се враћа у оквиру парцеле која има површину
72.97.20хa, по оцени Управног суда, повређена је одредба члана 198. став
2. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" 33/97 и
31/01 и "Службени гласник РС" 30/10), којом је прописано да диспозитив
мора бити кратак и одређен, а ако је потребно може се поделити и на више тачака. Стога се, по налажењу Управног суда, не може враћати имовина и утврђивати право својине на делу парцела, ако та парцела претходно
није катастарски издвојена у посебне парцеле, па је потребно да тужени
орган у поновном поступку поступи по примедбама суда, те да након правилно и потпуно утврђеног чињеничног стања донесе нову на закону засновану одлуку."
Међутим, Врховни касациони суд је, поступајући по захтевима за
преиспитивање судске одлуке које су поднели тужени орган и заинтересовано лице из управног спора, преиначио пресуде Управног суда тако што
је тужбе одбио налазећи да је диспозитив решења првостепеног органа јасан и одређен и подобан за извршење. При том је ценио само могућност
правног извршења, која и није спорна у том случају, али није оценио могућност, односно немогућност фактичког извршења (предаја у судржавину) која је такође један од разлога ништавости решења у управном поступку. У образложењу пресуде Врховног касационог суда Узп 397/2014
од 5.2.2015. године, којом је укинута пресуда Управног суда У 18936/13
од 10.12.2014. године, је наведено следеће:
"Оцењујући законитост побијане пресуде, Врховни касациони суд
налази да се основано наводима захтева указује на то, да је пресудом повређен закон на штету подносилаца захтева. Оспореним делимичним решењем туженог органа од 15.11.2013. године усвојен је захтев Српске
православне цркве - Епархије бачке - Српске православне црквене општи351
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не Гардиновци из Гардиноваца и на име одузете имовине утврђено право
подносиоца на пољопривредном земљишту у укупној површини од
19.08.74ха на катастарској парцели бр. 1194 на идеалним деловима како је
то наведено у диспозитиву решења, при чему је парцела уписана у лист
непокретности бр. 5 КО Гардиновци као пољопривредно земљиште у државној својини носиоца права коришћења Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде. Република Србија је обавезана да Српској
православној црквеној општини Гардиновци пренесе у својину, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије истој преда у државину наведене непокретности у року од 30 дана од дана
извршности овог решења. Органу надлежном за упис права на непокретностима је наложено да изврши упис права својине у корист Српске
православне црквене општине Гардиновци - Епархије бачке - Српске
православне цркве са седиштем у Гардиновцима на предметној непокретности у јавне књиге у којима се врши упис права непокретности. Овакав
диспозитив решења је, према налажењу Врховног касационог суда, у свему сачињен у складу са одредбом члана 198. став 2. Закона о општем
управном поступку ("Службени лист СРЈ" 33/97 и 31/01, "Службени гласник РС" 30/10), јасан је и одређен и подобан за извршење, у складу са одредбама члана 30. и члана 33. Закона о враћању имовине црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС" 46/06), па су супротни наводи
у разлозима образложења побијане пресуде неосновани. Физичка деоба
парцеле на којој постоји право сусвојине није услов за враћање одузете
непокретне имовине према Закону о враћању имовине црквама и верским
заједницама, како то погрешно сматра Управни суд, јер се у конкретном
случају ради о стицању права својине на основу одредбе члана 20. став 2.
Закона о основама својинско правних односа, на начин и под условима
одређеним Законом о враћању имовине црквама и верским заједницама, и
то сусвојине на непокретности из члана 13. став 1. Закона о основама својинско правних односа, дакле, на ствари када је део сваког од сувласника
одређен сразмерно према целини (идеални део). Стога је, по налажењу
Врховног касационог суда, правно неутемељен став Управног суда да
имовина не може да се враћа и утврђује право својине на делу парцеле,
пре него што је та парцела претходно катастарски издвојена у посебне
парцеле, а такође је и правно неутемељен налог да тужени орган, Агенција за реституцију, изврши парцелацију, односно физичку или цивилну де352
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обу парцела које су предмет поступка, јер тај орган на такво поступање
није овлашћен законом."
Сматрам да никоме није спорно да се приликом утврђивања
права својине на непокретностима обим удела може изразити као
идеални део целе непокретности и да се на идеалном делу може извршити упис права својине у евиденцији о непокретностима, како је навео Врховни касациони суд у својој пресуди, већ је спорно да ли је
фактички извршиво такво решење у делу који се односи на обавезивање Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на
предају у посед, односно судржавину непокретности. Према сазнањима
аутора овог текста до сада ниједно такво решење није фактички извршено, јер представници надлежног министарства нису у могућности да га
добровољно изврше.
А шта је са принудним извршењем?
По свему судећи ни принудно извршење таквог решења није
могуће, ни административно ни судски.
Наиме, Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама у члану 33. прецизно прописује ко је надлежан за
спровођење извршења. Према тој одредби решење о враћању имовине,
новчаној накнади, односно обештећењу, извршавају судови, ако се враћа
непокретност, односно успоставља право својине на другој непокретности
или ако се враћају покретне ствари од културног, историјског или уметничког значаја. Ако се даје накнада у обвезницама или исплаћује новчана
накнада решење извршава Министарство финансија. Дакле, административно извршење је прописано само ако се даје накнада у обвезницама или
се исплаћује новчана накнада.
У случају, као што је наведени, реч је о враћању непокретности,
односно успостављању својине на другој непокретности (што подразумева и предају непокретности новом власнику) зашта је овим законом прописана судска надлежност. Наведено представља одступање од правила
општег управног поступка према којима се административно извршавају
само решења која се односе на испуњење неновчаних обавеза или на испуњење других чинидби, док се решења која гласе на новчана потраживања извршавају по правилима судског поступка.
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Треба напоменути и то да је у време доношења овог закона на снази био Закон о извршном поступку12 којим је у члану 34. било прописано
да је извршна исправа подобна за извршење ако су у њој назначени извршени поверилац и извршни дужник, као и предмет, врста, обим и време
испуњења обавезе. Ситуација се посебно усложњава после доношења Закона о извршењу или обезбеђењу и измене надлежности судова у поступку извршења, па ће по свему судећи за принудно извршење тих решења
бити надлежни јавни извршитељи. Како предмет обавезе извршног дужника – Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
није одређен, јер просторно није опредељен реални део парцеле који
је предмет предаје извршном повериоцу, решење о враћању имовине
у натуралном облику путем натуралне супституције, неће моћи ни
принудно да буде извршено.
За разлику од претходно наведеног, Закон о враћању одузете
имовине и обештећењу се не бави овим питањем, што значи да се у поступку извршења решења донетих по том закону примењује Закон о општем управном поступку, који у члану 266. прописује административно
извршење у случајевима када се ради о испуњењу неновчаних обавеза. То
извршење, према одредби члана 267. став 1. спроводи орган коју је ствар
решавао у првом степену, ако посебним прописом није друкчије одређено. Како посебним прописом - Законом о враћању одузете имовине и обештећењу, није друкчије прописано, административно извршење решења
којим се враћа одузета имовина у натуралном облику, био би дужан да
спроведе првостепени орган, односно Агенција за реституцију, јер Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде добровољно не може
да изврши решење у коме предмет извршења није правилно означен.
Имајући у виду чињеницу да у оба случаја враћања имовине у
натуралном облику путем натуралне супституције ( и код кофесионалне и код опште реституције), у диспозитиву решења о враћању имовине предмет обавезе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде није правилно означен, будући да није просторно опредељен
део непокретности коју је оно дужно да преда у судржавину подносиоцу
захтева, следи закључак да је овакво решење о враћању имовине у натуралном облику фактички неизвршиво, јер предају у посед непокрет12

"Службени гласник РС" 125/04
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ности кориснику нико не може извршити: ни орган одређен решењемдосадашњи корисник, ни доносилац решења у поступку административног извршења, ни суд, односно јавни извршитељи.
Делимично решење у поступку реституције
Ниједним од напред наведених закона није предвиђена могућност
доношења делимичног решења у поступку реституције, нити је то питање
посебно уређено. Стога се у поступку реституције, према раније цитираним одредбама тих закона, на сва питања која нису уређена посебним законима примењују одредбе закона којим је уређен општи управни поступак. Одредбом члана 205. Закона о општем управном поступку, који се у
поступку реституције сходно или супсидијарно примењује, прописано је
следеће:
"Кад се у једној управној ствари решава о више питања, али само
су нека од њих сазрела за решавање, и кад се покаже као целисходно да се
о тим питањима одлучи посебним решењем, орган може донети решење
само о тим питањима (делимично решење).
Делимично решење сматра се у погледу правних средстава и извршења као самостално решење."
И поред тога што цитирана одредба делује веома јасно и што у ранијој пракси управних органа, Врховног суда Србије, па и Управног суда,
није било дилеме у примени ове одредбе, у новијој пракси Управног суда
су се појавиле различите пресуде у поступку оцене законитости решења
Агенције за реституцију - Јединице за конфесионалну реституцију.
Наиме, у предмету У. 10540/13 донета је пресуда којом је одбијена
тужба Републике Србије изјављена против Агенције за реституцију - Јединице за конфесионалну реституцију, ради поништаја делимичног решења
којим је утврђено право на реституцију имовине Храму "Свети Никола",
Коморане, Епархије нишке (данас Епархије крушевачке), одузетом Одлуком Народно ослободилачког одбора Љубава - Коморане, број 117 од
26.1.1946. године, применом Закона о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији и то: између осталих катастарске парцеле број 882, која по
култури представља гробље у површини од 20 ари и 40м², а којој данас
одговара катастарска парцела број 882 уписана у листу непокретности 17
КО Коморане као гробље, остало земљиште у површини од 20 ари и 70м²,
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државна својина са правом коришћења општине Крушевац, док је у ставу
2. диспозитива утврђено да је обвезник враћања имовине Република Србија, с тим што ће се о облику реституције, начину и условима враћања,
одлучити накнадно, посебним решењем, у складу са законом, када се за то
стекну услови.
У предмету У. 10634/12 донета је пресуда којом је одбијена тужба
Хришћанске баптистичке цркве из Београда изјављена против Агенције за
реституцију - Јединице за конфесионалну реституцију, ради поништаја
делимичног решења којим је утврђено да су тужиоцу, на основу решења
Комисије за национализацију при Народном одбору општине Звездара,
национализоване две зграде у ул. Булевар револуције и то улична зграда два локала од по 20,80 м², зграда дворишна позади и један трособан стан,
а у згради која има приземље и спрат, на спрату један трособан стан, које
зграде су у међувремену порушене и на месту којих је изграђен парк и
други објекти. Истим решењем тужиоцу је утврђено право на реституцију
национализоване имовине, ближе описане у ставу I диспозитива решења,
и одређено да ће о облику реституције, начину и условима враћања, бити
одлучено накнадно, посебним решењем у складу са законом, када се за то
стекну услови.
Приликом доношења ових пресуда Управни суд се није бавио
питањем постојања, односно непостојања процесних претпоставки за
доношење делимичног решења.
Насупрот томе, у предмету У. 12116/13 Управни суд је уважио тужбу града Новог Сада, поништио делимично решење Агенције за реституцију - Јединице за конфесионалну реституцију и предмет вратио надлежном органу на поновно одлучивање. Оспореним делимичним решењем
утврђено је право на реституцију имовине Новосадској и Јеврејској црквеној општини Нови Сад и одређено да је обвезник враћања имовине град
Нови Сад, с тим што ће се о облику реституције, начину и условима враћања одлучити накнадно, посебним решењем, када се за то стекну услови,
у складу са законом.
Како су у истој процесној ситуацији донете различите одлуке,
Управни суд је на седници свих судија, одржаној дана 21.12.2015. године,
утврдио правни став који гласи:

356

Управна секција
"Изрека делимичног решења којим Агенција за реституцију одлучује о захтеву који се односи на један предмет враћања имовине мора да садржи све елементе прописане одредбом члана 29. Закона о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама (одлуку о
одузетој имовини, о субјекту права на реституцију, о облику, обиму и
вредности имовине, о обвезницима за предају имовине и условима враћања, као и о начину и роковима за извршење решења)".
У образложењу усвојеног правног става Управног суда је наведено:
"Одредбом члана 4. Закона о враћању (реституцији) имовине
црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС" 46/06), прописано је да се одузета имовина враћа, по правилу, у натуралном облику, или
се накнађује у виду друге одговарајуће имовине, а тржишна новчана накнада исплаћује се само ако враћање у натуралном облику или у виду друге одговарајуће имовине није могуће.
Одредбом члана 7. истог закона прописано је да је обвезник враћања непокретности, односно исплате новчане накнаде Република Србија,
привредно друштво или друго правно лице које је у моменту ступања на
снагу овог закона власник одузете имовине (став 1); ако привредно друштво или друго правно лице докаже да је својину на непокретности стекао теретним правним послом, по тржишној цени у време преноса права
својине или другог права које у себи садржи право располагања, то привредно друштво, односно друго правно лице остаје власник непокретности, а Република Србија је обвезник исплате новчане накнаде (став 2); лице из става 2. овог члана које је стекло право својине или друго право које
у себи садржи право располагања на непокретности на основу правног посла, за које у време преноса није плаћена тржишна цена, обвезник је враћања непокретности из става 1. тог члана (став 3).
Одредбом члана 29. истог закона, у вези са одредбом члана 55. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу ("Службени гласник РС"
72/2011), прописано је да Агенција утврђује све чињенице и околности од
значаја за одлучивање о захтеву, доноси решење којим одлучује о одузетој имовини, о субјекту права на реституцију, о облику, обиму и вредности имовине, о обвезницима за предају имовине и условима враћања, као
и о начину и роковима за извршење решења (став 1); у решењу о враћању
имовине се означава да се имовина враћа или да се даје накнада, односно
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обештећење (став 2); у решењу о враћању имовине издаје се и налог надлежним органима за извршење решења, као и за брисање евентуалних терета и одлучује о трошковима поступка (став 3); решењем о накнади, односно обештећењу, налаже се субјекту обавезе да у року не дужем од три
месеца изврши своју обавезу, под претњом принудног извршења (став 4).
Одредбом члана 5. став 2. истог закона, прописано је да се права и
обавезе из овог закона остварују у складу са законом којим се уређује општи управни поступак, ако овим законом није другачије одређено.
Одредбом члана 205. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС" 30/10) прописано је
да када се у једној управној ствари решава о више питања, а само су нека од
њих сазрела за решавање, и када се покаже као целисходно да се о тим питањима одлучи посебним решењем, орган може донети решења само о тим
питањима (делимично решење), (став 1); делимично решење сматра се у
погледу правних средстава извршења као самостално решење (став 2).
Одредбом члана 257. тачка 3. истог закона прописано је да се ништавим оглашава решење чије извршење није могуће.
Имајући у виду наведено и цитиране законске одредбе, у поступку
покренутом захтевом цркве или верске заједнице за враћање имовине, односно исплату накнаде или обештећење не може се одлучити делимичним решењем, применом одредбе члана 205. Закона о општем управном
поступку, на начин како је то тужени орган учинио у наведеним случајевима, односно не може се одлучити о одузетој имовини, о субјекту права
на реституцију и о обвезнику за предају имовине, како је то одлучено
оспореним решењима, без одлуке о облику, обиму и вредности имовине, условима враћања, као и начину и роковима за извршење решења. Ово стога што реституција по Закону о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама има три материјална облика: 1) враћање исте ствари која је одузета in natura (натурална реституција); 2) давање
друге ствари која је по својој сврси, намени, вредности, својствима, положају и сл, таква да надомешта ствар која се није могла вратити (заменска
натурална реституција, реална супституција); 3) процена вредности одузете ствари и враћање њеног новчаног еквивалента (новчана реституција), с
тим да закон поставља овај редослед тако да ни реституцијски орган, нити
подносилац захтева нема право да сам врши избор између облика реституције. То даље значи да од облика реституције зависи садржина решења
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којим се о захтеву одлучује, прописана одредбом члана 29. истог закона,
која одредба је императивног карактера, с тим да решење у сваком случају мора бити подобно за извршење.
У том смислу, када се захтев за враћање имовине односи на један предмет враћања не ради се о дељивој управној ствари, односно
решавање по том захтеву се не може поделити на неколико питања,
због чега нису испуњени законом прописани услови из одредбе члана
2. став 5. Закона о општем управном поступку за доношење делимичног решења, нити би се по таквом донетом решењу могле испунити
обавезе утврђене диспозитивом, што је супротно циљу доношења управног акта - реализација правила из норме коју садржи, и што чини делимично решење ништавим. Све наведено не искључује могућност да се
делимичним решењем одлучи о делу захтева за враћање имовине када се
захтев односи на два или више предмета враћања, па је у односу на један
предмет враћања захтев зрео за решавање, али тако да и делимично решење садржи све оно што је прописано одредбом члана 29. Закона о враћању
(реституцији) имовине црквама и верским заједницама, што га чини подобним за извршење".
Међутим, у поступку по захтеву за преиспитивање судске одлуке
Врховни касациони суд је у предметима УЗП-11/2016 и УЗП-23/2016 укинуо пресуде Управног суда и предмете вратио истом суду на поновно одлучивање, са образложењем:
"Оцењујући законитост побијане пресуде Врховни касациони суд
налази да су основани наводи захтева којим се указује да су били испуњени услови прописани одредбама члана 205. Закона о општем управном
поступку за доношење делимичног решења. Ово стога јер се из списа
предмета види да је тужени орган поступајући по захтеву Српске православне црквене општине Ђала - Нови Кнежевац, Епархија банатска, Српска православна црква за враћање одузете имовине у спроведеном поступку на основу достављене документације као и након усмене расправе неспорно утврдила да предметна имовина представља гробље које није стављено ван употребе, да се ради о имовини коју није могуће вратити у натуралном облику јер је предметна катастарска парцела изван правног промета и представља изузетак код враћања у натуралном облику, сходно одредбама члана 11. Закона о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС" 46/06), као и да у тренутку од359
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лучивања нема услова за враћање имовине у натуралном облику, нити
враћање друге одговарајуће имовине а да нису сазрели услови за враћање
одузете имовине кроз новчану компензацију, због чега је правилно делимичним решењем тужиоцу утврдио право на реституцију национализоване имовине, утврдио да је општина Нови Кнежевац обвезник враћања
имовине, с тим што ће се о облику реституције, начину и условима враћања, одлучити накнадно, посебним решењем, када се за то стекну услови, у
складу са законом. Одредбом члана 29. став 1. Закона о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС"
46/06), прописано је да Дирекција утврђује све чињенице и околности од
значаја за одлучивање о захтеву, доноси решење којим одлучује о одузетој имовини, о субјекту права на реституцију, о облику, обиму и вредности имовине, о обвезницима за предају имовине и условима враћања, као
и о начину и роковима извршења решења, а одредбом члана 17. став 2.
истог закона, предвиђено је да ће Дирекција за реституцију утврдити методологију за утврђивање вредности имовине из става 1. овог члана.
Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је нашао да су побијано пресудом повређена правила поступка која су од утицаја на решење
ствари, па је на основу члана 55. став 3. Закона о управним споровима
("Службени гласник РС" број 111/09) одлучено као у диспозитиву ове
пресуде и предмет вратио Управном суду који је дужан да расправи питања на која му је указано овом пресудом".
За разлику од тога у предмету УЗП-819/2015, Врховни касациони
суд је уважио захтеве за преиспитивање судске одлуке, преиначио пресуду Управног суда 7 У. 13091/13 од 27.10.2015. године и одбио као неосновану тужбу Републике Србије изјављену против делимичног решења
Агенције за реституцију, Јединице за конфесионалну реституцију којим је
утврђено да су Српској православној црквеној општини Инђија, Епархије
Сремске, Српске православне цркве, на основу решења о национализацији, Комисије за национализацију при Народном одбору општине Инђија
број: 4080/15-59 од 14.10.1959. године, национализоване, између осталих,
некретнине ближе означене у ставу I диспозитива. Ставом II диспозитива
оспореног решења утврђено је право на реституцију Српској православној
црквеној општини Инђија, Епархије сремске, Српске православне цркве,
имовине наведене у ставу 1. тачка 1. диспозитива решења, те како нема
услова за повраћај имовине у натуралном виду, о облику реституције, на360
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чину и условима враћања, одлучиће се накнадно када се за то стекну услови, посебним решењем у складу са законом.
У пресуди Врховног касационог суда је изнет став који је потпуно
супротан ставу Управног суда:
"Поступајући по предметним захтевима и испитујући побијану
пресуду у границама захтева у смислу одредбе члана 54. Закона о управним споровима ("Службени гласник РС" 111/09), Врховни касациони суд
је нашао:
Захтеви су основани.
Према разлозима образложења побијане пресуде, Управни суд је
нашао да је оспорено решење донето уз повреду одредбе члана 205. Закона о општем управном поступку, јер да би се могло донети делимично решење потребно је да је у питању дељива ствар - да се решење о њој може
поделити на неколико питања, да се о извесним деловима ствари може решити пре него о другим и да је према оцени надлежног органа целисходно
да се о деловима управне ствари који су сазрели за решавање донесе одлука - делимично решење, пре него што буде одлучено о остатку ствари, а за
шта у конкретном случају нису били испуњени услови. По оцени суда делимичним оспореним решењем је решавано о питању које је сазрело за
решавање посебним решењем пре одлучивања о остатку захтева. Поред
тога, оспореним решењем је повређена одредба члана 198. став 2. Закона
о општем управном поступку према коме се диспозитивом решава о предмету поступка у целини о свим захтевима странака о којима у току поступка није посебно решено, у вези са чланом 29. Закона о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама јер је истим само
утврђено да су непокретности национализоване и утврђено је право
странке на реституцију, а при том није одлучено о захтеву странке за враћање одузете имовине чиме је тужени орган оспореним решењем повредио закон на штету тужиоца, због чега је побијаним решењем уважена тужба и поништено делимично решење туженог органа.
Оцењујући законитост побијане пресуде, Врховни касациони суд
налази да се основано наводима захтева указује на то да је побијаном пресудом повређен закон на штету подносилаца захтева. Основани су наводи
захтева којима се указује на погрешно закључивање из побијане пресуде
да у конкретном случају није било разлога за доношење делимичног, већ
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решења о предмету поступка у целини, односно о враћању имовине Српској православној цркви, Епархија сремска, Српске православне црквене
општине Инђија. Ово стога што је и према образложењу побијане пресуде
у проведеном управном поступку неспорно утврђено да су непокретности
које су предмет враћања, као и земљиште на којем се налази непокретност
у државној својини са правом коришћења Техничког школског центра Инђија. Српској православној црквеној општини Инђија, Епархија сремска,
Српској православној цркви је утврђено право на реституцију непокретности, чији је обвезник Република Србија. Међутим, како нема услова за
повраћај имовине у натуралном виду, о облику реституције, начину и
условима враћања, одлучиће се накнадно када се за то стекну услови, посебним решењем, у складу са законом, то је, сагласно члану 205. Закона о
општем управном поступку донето делимично.
Оцењујући законитост делимичног решења оспореног у управном
спору који је донела Агенција за реституцију, Јединица за конфесионалну
реституцију број: 46-00-00108/2010 од 30.7.2013. године, Врховни касациони суд налази да је решење у свему правилно и на закону засновано, да се у
поступку његовог доношења оцењене све релевантне чињенице и изведени
докази битни за одлучивање у овој управној ствари, те да су за доношење
решења дати правилни и јасни разлози, које у свему прихвата и овај суд".
Да би се ово спорно питање до краја правилно сагледало нужно је
указати и на одредбу члана 47. став 1. Закона о враћању одузете имовине
и обештећењу која може да створи забуну, а која гласи:
"Агенција утврђује све чињенице и околности од значаја за одлучивање о захтеву и доноси решење којим утврђује корисника, имовину која се враћа, односно за коју се даје обештећење, висину основице обештећења и аконтације из члана 37. овог закона, обвезника, начин и рокове за
извршавање утврђених обавеза. Износ обештећења утврђује се по утврђивању коефицијента из члана 31. овог закона, допуном решења о утврђивању права на обештећење".
Међутим, ако се правилно тумачи ова законска одредба, забуне
нема. Ово стога што закон, и то само овај закон о општој реституцији, даје могућност доношења посебног решења (не делимичног) којим се утврђује само право на обештећење, а не и право на враћање имовине. Овај закон одређује и начин и време утврђивања износа обештећења. Начин је
доношење новог решења којим се допуњава решење о утврђивању права
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на обештећење (допунско решење), а време доношења допунског решења
је опредељено даном утврђивања коефицијента из члана 31. закона.
Наведено значи да чак ни у случају обештећења није могуће
донети делимично решење којим се утврђује само право на обештећење, а поготово не у случају када се утврђује право на враћање одузете
имовине у натуралном облику.
Треба указати и на одредбу члана 47. став 2. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, према којој Агенција за реституцију може донети више решења којим се врши повраћај имовине, уколико захтев обухвата више непокретности, односно покретних ствари. То даље значи да се
и тада, по основу овог закона, не доносе делимична решења, већ се доноси више посебних решења којима се врши повраћај одузете имовине.
Како Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским
заједницама ово питање није посебно уредио, сматрам правилним став
Управног суда да се у поступку црквене реституције мора донети решење сагласно одредби члана 29. Закона о враћању (реституцији)
имовине црквама и верским заједницама, односно да нису испуњени
услови из одредбе члана 205. Закона о општем управном поступку за
доношење делимичног решења. Такође нису испуњени процесни
услови за доношење делимичног решења ни у поступку опште реституције када се доноси решење којим се утврђује право на обештећење
бивших власника одузете имовине.
Из изложеног се може закључити следеће:
1) Решење о враћању непокретности у натуралном облику, у
коме непокретности нису означене према подацима премера и катастра непокретности, односно катастра земљишта, није правно извршиво, односно захваћено је најтежим обликом незаконитости – ништавошћу, на коју се у свакој фази управног поступка пази по службеној дужности.
2) Уколико приликом враћања имовине у натуралном облику
путем натуралне супституције (и код кофесионалне и код опште реституције), у диспозитиву решења о враћању имовине предмет обавезе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде није правилно означен, односно није просторно опредељен део непокретности
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коју је оно дужно да преда у судржавину подносиоцу захтева, решење
о враћању имовине у натуралном облику је фактички неизвршиво.
3) Нису испуњени процесни услови за доношење делимичног
решења у поступку конфесоиналне, као ни у поступку опште реституције када се доноси решење којим се утврђује право на обештећење
бивших власника одузете имовине.
4) Диспозитив решења којим Агенција за реституцију одлучује
о захтеву који се односи на један предмет враћања имовине мора да
садржи све елементе прописане одредбом члана 29. Закона о враћању
(реституцији) имовине црквама и верским заједницама (одлуку о одузетој имовини, о субјекту права на реституцију, о облику, обиму и
вредности имовине, о обвезницима за предају имовине и условима
враћања, као и о начину и роковима за извршење решења).
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Др Јадранка Ињац
судија Управног суда

НОВИ ПРАВНИ ИНСТИТУТИ У ЗАКОНУ О ОПШТЕМ
УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
Увод
Одредница садашњег тренутка у коме се Србија налази у односу
државе и њених органа и грађана је залагање за успостављањем новог
концепта јавне управе коме, између осталог, треба да допринесе и нови
Закон о општем управном поступку1.
Већина земаља у региону је усвојила нов Закон о општем управном поступку: Хрватска у мају 2009, Црна Гора у децембру 2014, Албанија у априлу 2015, Македонија у јулу 2015, и Србија у фебруару 2016. године. Овај поступак је праћен хармонизацијом значајног броја посебних закона у области управног спора у региону, и као такав има значајан утицај
на структуру, и рад управног судства и управе као целине.
О статусу јавне управе и њеном прилагођавању потребама савременог друштва и ефикасног управљања, воде се универзалне дебате како
у европским тако и у нашој земљи и оне указују на неопходност модернизације управе, и стварање тзв. стандарда "добре управе".
У том контексту право грађана Европске уније на добру управу прописано је у члану 41. Повеље о основним правима Европске уније. Савет
Европе у својој Резолуцији 77 (31) такође признаје право грађана на добру
управу, обезбеђујући заштиту основних права и слобода појединаца и промовишући правичност у односима грађана и управе. Исто тако и Европски суд
правде је установио опште управне принципе на основу којих је успостављена пракса националних управних судова држава чланица ЕУ, чиме се доприноси формирању заједничких управних вредности у овој области. За нашу
земљу, на путу ка Европској унији посебно стоји обавеза хармонизације прописа са различитим европским стандардима али не и униформна примена
управних института. То је пут који свака држава, па и наша гради на својим
1
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афирмисаним уставним начелима и принципима са циљем њиховог даљег
унапређења. У том контексту концепт нове јавне управе подразумева редефинисање рада управе, као и односа између грађана и управе уз очекиван
захтев за успостављањем равнотеже између очувања заштите јавног интереса
с једне и поштовања права и интереса грађана, с друге стране. Правни оквир
за увођење и функционисање новог концепта јавне управе даје нов Закон општем управном поступку који својим правилима уређује целокупан процес
припреме, доношења и спровођења управних аката у јавној управи и обезбеђује низ правила о томе како органи и грађани треба да међусобно комуницирају у току тог процеса.
Нови закон полази од уставних одредби и то члана 97. тачка 2., којим
је прописано да Република Србије уређује, обезбеђује поступак пред судовима и другим државним органима, а у вези са чланом 198. став 1., који предвиђа да појединачни акти и радње државних органа, организација којима су поверена јавна овлашћења, органа аутономних покрајина и јединица локалне
самоуправе, морају бити заснована на закону. Полазећи од тако наведеног
уставног основа закон дефинише управни поступак као скуп правила која државни органи и организације, органи и организације покрајинске аутономије
и органи и организације јединица локалне самоуправе, установе, јавна предузећа, посебни органи преко којих се остварује регулаторна функција и правна
и физичка лица којима су поверена јавна овлашћења (у даљем тексту органи)
примењују када поступају у управним стварима.
Закон о општем управном поступку усвојен у фебруару 2016. године, резултат је трогодишњег рада посебне Радне групе која је припремила и предложила нова законска решења а у којој су учествовали еминентни стручњаци правне струке, професори Правног факултета у Београду, судије Управног суда и представници државних органа.
Нови појмови и институти унети у закон изражавају предмет и
циљ закона да се њиме, у циљу обезбеђења законитог и делотворног
остваривања и заштите права и правних интереса странака, као и заштите
јавног интереса уређују правила за поступање у управним стварима.
Закон о општем управном поступку примењује се на поступање у
свим управним стварима.
Поједина питања управног поступка могу посебним законом друкчије да се уреде ако је то у појединим управним областима неопходно, а
није супротно основаним начелима одређеним овим законом и не смањују
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ниво заштите права и правних интереса странака зајемчених овим законом.
У закону су задржана сва опште позната начела уз посебну афирмацију начела законитости које у себи укључује и начело предвидивости,
односно обавезу органа да приликом доношења одлука, и поступања у
управним стварима води рачуна о ранијим одлукама донетим у истим или
сличним управним стварима.
У оквиру управног поступања нови закон предвидео је различите
типове управних активности и то, управни акт, гарантни акт, управни уговор, управне радње и пружање јавних услуга. То су нови правни институти, по први пут уведени Законом о општем управном поступку и то је оно
што је и предмет овог излагања.
Дата је и дефиниција шта је управна ствар, као нов појам који изражава да то јесте појединачна ситуација од јавног интереса у којој надлежни орган, непосредном применом прописа из одговарајуће управне области, правно и фактички утиче на положај странке. Управна ствар је дефинисана и као свака друга правна ситуација која је законом одређена као
управна ствар.
Управни акт
Презентирајући нове правне институте редоследом како су они регулисани законом, полазиште је дефинисање управног акта. Код дефинисања управног акта наглашава се да он има решавајући карактер, без обзира да ли се њиме одлучује о материјалном праву или о процесним питањима.
Управни акт, у смислу овог закона, јесте појединачни управни акт
којим орган, непосредно примењујући прописе из одговарајуће управне
области, одлучује о праву, обавези или правном интересу странке, или о
процесним питањима.
Управни акт се појављује у два облика, као решење (мериторно и
процесно) или закључак. Они могу имати и други назив ако је то посебним законом предвиђено. Управни акт почиње да производи правна дејства од када је странка о њему обавештена, сем ако њиме није одређено да
правна дејства почињу касније.
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Гарантни акт
Један од значајних нових института којем је дат нормативни оквир
у предлогу Закона о општем управном поступку јесте гарантни акт који се
доноси када је то посебним законом одређено. Било је дилема око тога да
ли је гарантни акт материја овог закона, али је преовладало мишљење да
треба дати институционални оквир овом институту, посебно имајући у
виду да је регулисан у више посебних закона. Указујемо на неке.
Тако је у Царинском закону2 прописано издавање гарантног акта
као начина сврставања царинске стопе која ће се примењивати у конкретном случају кад не постоје чињенице на основу којих се може утврдити
која ће конкретно тарифа бити примењена. Тако је у члану 19. Царинског
закона прописано да на писмени захтев заинтересованог лица Управа царина издаје обавезујуће обавештење о сврставању робе и обавезујуће обавештење о пореклу робе. Захтев за издавање оваквих обавезујућих обавештења Управа царина одбиће у случају када се не односи на намеравану
употребу ових обавештења у царинском поступку, јер се она тиче начина
сврставања стопе која ће се примењивати у конкретном случају. Ова обавезујућа обавештења о сврставању робе и о њеном пореклу обавезују царински орган у односу на лице којем су издата само у вези са робом над
којом су царинске формалности обављене након што су обавештења издата. Она обавезују лице коме су издата и царински орган од дана када су
му достављена или се сматра да су му достављена и ова обавезујућа обавештења важе 3 године од дана издавања.
И у Закону о држављанству3 се може сматрати да је присутан овај
институт кроз потврду коју је странка која тражи упис у држављанство
којом доказује да ако је добила отпуст држављанства своје државе, може
добити ново.
Одредбом члана 15. Закона о држављанству, прописано је да
странцу који је поднео захтев за пријем у држављанство Републике Србије а нема отпуст из страног држављанства или доказ да ће отпуст добити
ако буде примљен у држављанство Републике Србије може се, на његов
захтев, издати потврда да ће бити примљен у држављанство Републике
Србије ако испуњава остале законске услове.
2
3
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Међутим, овде је ситуација специфична и не обавезује орган на
поступање супротно закону, јер аутоматски уколико странка не достави
тражени доказ о отпусту из држављанства не може ни да добије ново држављанство.
У Закону о државној припадности и упису пловила4 у члану 58. у
оквиру поступка уписа у уписник бродова, решење којим се условно признаје право на пренос уписа брода унутрашње пловидбе из уписника бродова унутрашње пловидбе који води једна лучка капетанија у уписник
бродова унутрашње пловидбе који води друга лучка капетанија (гарантни
акт) доноси лучка капетанија која води уписник бродова унутрашње пловидбе у који је брод уписан.
Најзад, и у новом Закону о инспекцијском надзору5 који се примењује од 1.6.2015. године у члану 31. имамо примену обавезујућег мишљења органа којим се шире и у односу на област која је уређена овим законом, уређује издавање гарантног акта одређене садржине. То је према одредби овог закона, акт о примени прописа који издаје и на интернет страници објављује инспекција, односно надлежни орган или организација
или организациона јединица, по сопственој иницијативи или на захтев физичког или правног лица, у року за давање мишљења утврђеним законом
којим се уређује државна управа. Надзираном субјекту који је поступио
према акту о примени прописа не може, у погледу предмета акта о примени прописа, бити изречена мера, управљена према надзираном субјекту,
сем изузетно и ти изузеци су прописани законом. Ако су акт о примени
прописа сачинили други орган или организација или организациона јединица, који су, сагласно другом пропису, надлежни за давање стручних
објашњења о примени одређеног прописа, а инспектор утврди или сматра
да је акт о примени прописа нетачан, о томе обавештава надлежни орган,
организацију или организациону јединицу која је сачинила тај акт.
Гарантни акт се доноси кад је то посебним законом одређено. Ако
у поступку доношења гарантног акта дође до измене правног основа за
његово доношење орган доноси гарантни акт на основу прописа који је
повољнији за странку. Гарантним актом орган се обавезује да на одговарајући захтев странке донесе управни акт одређене садржине. Гарантни
4
5
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акт има писани облик, и не сме бити противан јавном интересу, нити интересу трећих лица.
Шире посматрано гарантни акт се може схватити као нека врста
обавезујућег мишљења органа којим се стиче право на добијање управног
акта за убудуће. Правно дејство гарантног акта је признавање и стицање
под одређеним условима одређених права неким другим управним актом.
На овај начин се повећава правна сигурност и успоставља другачији ниво
поступања између органа власти и грађана и правних лица.
Доношење гарантног акта има за последицу да обавеже орган да
да тумачење о некој чињеници (обзиром да су тумачења закона различита) и да дато тумачење буде у складу са законом. Орган у фази издавања
гарантног акта не одлучује о конкретном праву, обавези и интересу странке, већ даје тумачење закона истовремено обавезујући орган да ће у истој
или сличној ситуацији и у односу на исто или слично чињенично стање
поступати на истоветан начин.
При регулисању овог института отворила су се бројна питања, једно од њих је да ли се може изјавити жалба или употребити неко друго
средство правне заштите посебно сагледавајући да у посебним законима
није уређено питање заштите и накнаде евентуалне штете. Нормативни
оквир овог института дат у закону, дао је могућност да странка има право
жалбе против управног акта само ако није донет сагласно гарантном акту,
али да подносилац захтева за доношење гарантног акта не може да поднесе жалбу нити да покрене управни спор против гарантног акта.
У закону посебно су наведени случајеви када орган није дужан да
донесе управни акт сагласно гарантном акту. Иначе, орган доноси управни акт сагласно гарантном акту само ако то странка захтева.
Орган није дужан да донесе управни акт сагласно гарантном акту:
ако захтев за доношење управног акта не буде поднет у року од годину
дана од дана издавања гарантног акта или другом року одређеном посебним законом; ако се чињенично стање на коме се заснива захтев за доношење управног акта битно разликује од оног описаног у захтеву за доношење гарантног акта; ако је измењен правни основ на основу кога је гарантни акт донет тако што се новим прописом предвиђа поништавање,
укидање или измена управних аката донетих на основу ранијих прописа;
и кад постоје други разлози одређени посебним законом.
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Ако странка не поднесе захтев за издавање гарантног акта, увек
постоји и регуларни пут, а то је подношење захтева за издавање управног
акта. Разлика је у томе што управни акт за подлогу мора имати чињенично стање, а код гарантног акта не, али ако након добијања гарантног акта
странка поднесе захтев за добијање управног акта, чињенично стање мора
да одговара описаном у захтеву за издавање гарантног акта. На гарантни
акт сходно се примењују одредбе овог закона о управном акту.
Управни уговор
Посматрајући у целини новине у закону су веома значајне и оне
означавају нови пут и следе концепцију укупне модернизације јавне управе и поступања органа. У том светлу новина која се, по први пут, уводи у
закон је правни институт који због свог суштинског значаја заслужује посебан осврт и због тога је можда не и по значају и реду, али примарно излагање везано за нови закон, фокусирано је на управне уговоре.
Нови закон нормирао је само основна питања која се односе на
управне уговоре, дајући законску могућност успостављања специфичних
управноправних односа између органа јавне власти и странака (правних и
физичких лица), на који начин се остварује један од стандарда који подразумева активну улогу грађана у односима са јавном управом у управним
пословима.
Управни уговор је "perse" јавноправни уговор са наглашеним
овлашћењима јавне управе, јер смисао закључења ових уговора је заштита
јавног интереса.
У закону општи правни режим управних уговора уређен је кроз
неколико одредби. Пре свега, дефинисањем да је управни уговор двострано обавезан писани акт који, кад је то посебним законом одређено, закључују орган и странка и којим се ствара, мења или укида правни однос у
управној ствари. Обавеза везана за закључење овог уговора, према општим правилима из Закона о облигационим односима је да уговор мора да
буде сачињен у писаном облику и да га потписују уговорне стране или
њихови представници.
У закону су разрађени услови под којима се може извршити измена управног уговора због промењених околности, које су настале после
закључења управног уговора, а које се нису могле предвидети у време закључења уговора, а због тих околности испуњење обавезе за једну уговор371
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ну страну би постало битно отежано. У тој ситуацији, друга уговорна
страна може захтевати да се уговор измени и прилагоди насталим околностима. Орган може решењем да одбије захтев странке ако нису испуњени
услови за измену уговора или ако би измена уговора изазвала штету по
јавни интерес која би била већа од штете коју би претрпела странка.
Закон је предвидео и право органа да раскине уговор у случају изостанка сагласности странке да се уговор измени због промењених околности; ако странка не испуњава уговорне обавезе; ако је то неопходно да
би се отклонила тешка и непосредна опасност по живот и здравље људи и
јавну безбедности, јавни мир и јавни поредак или ради отклањања поремећаја у привреди, а то не може успешно да се отклони другим средствима којима се мање дира у стечена права.
Управни уговор орган раскида решењем у коме даје образложење
разлога који су довели до раскида уговора.
Приметно је да, иако се ради о новом институту, нема његове детаљније разраде, већ се упућује на одредбе закона којим се уређују облигациони односи, које се супсидијарно примењују на управне уговоре.
За сада, анализа основних карактеристика новог института –
управног уговора у закону своди се на основне:
- странке су познате – с једне стране то је увек држава, односно
њени органи који поступају у јавном интересу, с друге стране лице (физичко или правно) на које се односи управни акт – решење којим се ствара, мења или укида конкретан правни однос у управној ствари;
- циљ управних уговора је испуњење неког ширег друштвеног интереса, као и уређење извршења права и обавеза утврђених правним актом
– решењем без нарушавања права трећих лица у појединим областима
(нпр. јавно-приватног партнерства, концесија, јавних служби, као и другим областима предвиђени законом);
- управни уговор се може склопити само када је решење већ донето, дакле када је управни поступак завршен и када је то прописано посебним законом;
- за склапање и извршавање управних уговора прописани су посебни услови, који су по правилу предвиђени посебним прописима;
- као и сваки уговор и управни мора да буде сачињен у писаном
облику, а потписују га уговорне стране или њихови представници;
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- спорови који произлазе из управних уговора решава Управни
суд, уважавајући стандарде из члана 6. Европске конвенције о заштити
људских права и основних слобода.
Кратак осврт на управне уговоре, како је то и у самом закону дато
у неколико одредби, свакако оставља доста простора за полемику о томе
да ли је било места увођењу овог новог института у један процесни закон;
да ли је требало истовремено ићи и на измене других процесних закона,
пре свега Закона о управним споровима. Посебно је питање какав ће у
практичној примени, бити однос новог закона према посебним законима
који садрже одредбе у којима се по својим карактеристикама могу идентификовати уговори који су одговарајући управним уговорима. На ова и
многа друга питања сигурно је да ће одговор дати, пре свега, његова примена, али се предложена решења свакако могу подржати јер су у закону
регулисана само начелно, а све специфичности посебним прописима на
које и сам закон упућује.
Увођење управног уговора у наш правни систем проширује и потврђује основни циљ постојања и рада државне управе кроз најшире
остваривање јавног интереса и у том правцу изналажења нових облика и
начина у правцу испуњења тог задатка прилагођеног конкретним потребама друштва и сваког појединца. Пошто су управни уговори по први пут
уводе сасвим је разумљиво што се законодавац задржава само на основним питањима склапања и извршавања ових уговора што отвара простор
да на многа питања одговор да управно судска и управна пракса.
Јасно је да се закључивање управних уговора не може посматрати
само кроз призму предложених решења у новом закону, јер у Србији иако
се не спомињу изричито, управни уговори се налазе у формулацијама појединих посебних закона па су и у дефиницији управног уговора у предлогу новог закона изричито наведена и нека од њих. Тако, Закон о јавноприватном партнерству и концесијама6 се примењује на сва улагања средстава у јавној својини у заједничко привредно друштво са приватним
партнером, као и на јавно-приватна партнерства која се спроводе у складу
са посебним правилима поступка међународних организација. И дефинисање уговорно јавно-приватног партнерства, са или без елемената концесије, има све елементе управног уговора јер се уговорно регулише однос
6
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јавног и приватног партнера којим се у циљу реализације јавно-приватног
партнерства уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.
С друге стране Закон о јавним службама7 уређује услове и начин
израде, предлагања и одобравања пројеката јавно-приватног партнерства,
одређују субјекти надлежни, односно овлашћени за предлагање и реализацију пројеката јавно-приватног партнерства, као и права и обавезе јавних
и приватних партнера. Такође, закон дефинише шта се сматра јавном службом набрајајуће установе, предузећа и друге облике организовања утврђене законом, које обављају делатност, односно послове којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана и
организација, као и остваривања другог законом утврђеног интереса у одређним областима. То право дато је и грађанима у складу са законом, а
средства којима послују сви наведени облици организовања могу бити у
свим облицима својине. Треба истаћи да је овај закон8 прописао да република, аутономна покрајина, град и општина могу обезбедити обављање
делатности, односно послова из оквира својих права и дужности оснивањем установа, односно предузећа или поверавањем вршења тих делатности, односно послова другим правним и физичким лицима. Када то чини
република, аутономна покрајина, град и општина поверавањем вршења
делатности, односно послова другим правним и физичким лицима, њихова међусобна права и обавезе уређују се уговором.
Из изложеног одмах се на први поглед и овде уочава уговорни однос, с једне стране носилаца власти и друге стране правног или физичког
лица. И овакав уговорни однос у себи, иако није именован као управни,
има све његове карактеристике. Дакле, у различитим облицима организовања установе, предузећа обављају делатност, односно послове и пружају
услуге на начин којим се обезбеђује уредно и квалитетно, под једнаким
условима остваривање права грађана и организација и задовољавање потреба корисника.
Поред осврта на посебне законе у којима се не именују управни
уговори иако по својим карактеристикама имају сва његова обележја, потребно је осврнути се и на теорију и праксу појединих европских земаља
и њихова разматрања појма и садржине управног уговора.

7
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Уколико се пође од упоредног приступа анализе појма управног
уговора на начин како је предложено новим законом може се рећи да је по
својој садржини најближи неким дефиницијама појединих француских
аутора да је увек на једној страни држава, односно њени органи од највиших до најнижих, а на другој правна или физичка лица, који се закључује
са циљем остварења ширег друштвеног интереса, све то под условима који су прописани законом. Тако, познати француски аутор Andre de Laubadere9 у говори о "двије категорије уговора код којих је на једној страни
јавноправно тијело, а то су управни уговори и уговори грађанског права".
Према француској правној теорији разлика између ове две врсте уговора
је у томе што код управних уговора предмет мора увек бити усмерен на
обављање јавне службе са посебним овлашћењима јавно правног тела.
Иначе, институт управног уговора је и настао у Француској крајем XIX и
почетком XX века и тамо је најразвијенији како у теорији тако и у практичној примени. Према објекту уговора најважнијом се сматра подела на
уговоре о концесионираној јавној служби, којим се приватном лицу поверава обављање делатности које се сматра јавном службом, с тим што је он
наплаћује од корисника, а друга најраспрострањенија врста уговора су
уговори о јавним набавкама, којим се кроз набавку добара или услуга, за
обављање јавне службе остварује шири друштвени интерес.
За разлику од француске, немачко право управне уговоре заснива
на материјалним критеријумима, а субјекти закључења оваквог уговора
немају одређујућу улогу, јер се примењују норме за јавноправне уговоре
без обзира на то ко су стране уговорнице.
Управни уговори у Немачкој су уређени Законом о управном поступку10, затим у посебним федералним и државним законима и у неким
одредбама немачког грађанског законика. Немачка управно-правна теорије дели управне уговоре на координиране јавноправне уговоре и субординиране јавноправне уговоре11.
Координирани управни уговори по овом аутору су они који су склопљени између државних органа једнаког или готово једнаког положаја, у циљу обављања неког заједничког посла. Како код ове врсте уговора нема изра9
10
11

Зборник радова Правног факултета у Сплиту број 47/2010, доц. др. Борис Љубановић
Управни уговори и управно судовање стр. 37-52
Verwaltungsfahrensgesetz пар 54 до пар 62
Harald Eberhad, Wien 2005 стр. 194 Der Verwaltugsrechtliche Vertrag;
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жене јаче правне воље и ауторитета једне уговорне стране и обзиром да нема
субординације, ови уговори се сврставају у приватноправне уговоре.
За разлику од координираних, субординирани уговори су они у
којима једна уговорна страна има јачу правну вољу и иступа са ауторитетом власти.
Кратак осврт на компаративни аспект регулисања управних уговора
у европским земљама где су они и најразвијенији (Француска, Немачка), указује да је у предлогу нашег новог закона садржан дуалистички приступ, прихватања овог института и то углавном из француске, а мање из немачке правне теорије, јер управни уговори у француском праву истичу ауторитет државе и дају јој као странци јачи правни положај, са посебно наглашеном сврхом
и циљем, а то је испуњење неког ширег друштвеног интереса. Иначе, институт управних уговора познат је и афирмисан у већем броју европских земаља
поред већ поменутих Француске и Немачке, ту су и Италија, Шпанија, а у нашем окружењу познаје их само Хрватска12.
Према решењима датим у Закону о опћем управном поступку Хрватске, управни уговори су нашли своје место, јер је реч о важном елементу реформе који се односи на јавну управу, а према предвиђеним
условима за склапање управних уговора, овакав уговор се може односити
само на извршавање права и обавеза утврђених у решењу којим је решена
управна ствар и то само када је законом прописано склапање таквог уговора. Посебно се апострофира да су управни уговори јавноправни уговори
и да су институт управног права и да представљају управну материју.
Тесно везано за управне уговоре је и питање надлежности судова за
њихово решавање, и једна од основних карактеристика је да спорове који из
њих произлазе, по правилу, решавају специјализовани управни судови.
У француском праву месна надлежност суда се одређује према месту где се управни уговор извршава. Управни судови у Француској организовани су тако да управне уговоре суде првостепени и другостепени
управни судови по жалбама, а изузетно Државни савет за поједине врсте
управних уговора у првом и последњем степену.
У Немачкој су спорови поводом управних уговора такође у надлежности управних судова.

12

Закон о опћем управном поступку, Нар. новине бр. 47/09
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У Хрватској о тужби која се односи на управне уговоре одлучује у
првом степену месно надлежни Управни суд, а у другом степену Високи
Управни суд.
И у нашој земљи за управне тужбе које се односе на управне уговоре надлежан је Управни суд.
Управне радње
Поред већ наведених института у закону су, као нови у оквиру
управног поступања уведени и управне радње и пружање јавних услуга.
Управне радње су материјални акти органа који утичу на права,
обавезе или правне интересе странка, као што су вођење евиденција, издавање уверења, пружање информација, примање изјава, радње физичке
принуде и друге радње којима се извршавају управни акти. Из мноштва
управних радњи који су у рангу материјалних аката издвојено је издавање
уверења, потврда и других исправа, како о чињеницама о којима се води
службена евиденција, тако и о оним о којима таква евиденција не постоји,
а прописана је обавеза органа на њихово издавање у правном саобраћају.
Пружање јавних услуга
Нови закон ће, обезбедити и правну заштиту у случајевима у којима је приликом пружања јавних услуга (као нпр. телекомуникација, снабдевања електричном енергијом или водом и сл.) дошло до нарушавања
права грађана или њихових легитимних интереса. Јавне услуге треба да
буду једнако доступне свим грађанима, без обзира на правни облик њиховог коришћења и независно од тога ко их пружа, јер и приватизација пружања јавних услуга не би смела да умањи заштиту права грађана у односу
на даваоца услуга.
Под пружањем јавних услуга сматра се обављање привредне и
друштвене делатности, односно послова за које је законом утврђено да се
врше у општем интересу, којима се обезбеђују остваривање права и правних интереса, односно задовољавање потреба субјеката који могу имати
својство странке у управном поступку, а који не представљају други облик управног поступања.
Под пружањем јавних услуга сматра се и обављање делатности,
односно послова државне управе којима се обезбеђује остваривање права
и правних интереса, односно задовољавање потреба субјеката који могу
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имати својство странке у управном поступку, а који не представљају други облик управног пословања. Јавне услуге пружају се тако да обезбеде
уредно и квалитетно, под једнаким условима, остваривање права и правних интереса субјеката који могу имати својство странке у управном поступку и задовољавање њихових потреба.
Јединствено управно место
У оквиру регулисања сарадње и службене помоћи између органа,
велику иновацију представља правни институт пружања услуга на једном
месту – јединствено управно место. Увођење овог правног института
представља темељ за организовање пружања услуга на једном месту, што
треба да допринесе рационализацији и концентрацији поступка, а све са
циљем побољшања положаја странке у односима са надлежним органима.
Потреба да се управни поступак поједностави, колико год је то
могуће, а да истовремено буде ефикасан и брз у мери у којој је то могуће,
условио је предлагање још једног института у оквиру сарадње и међусобне службене помоћи органа, а то је јединствено управно место.
Ако је у некој управној ствари потребно поступање више органа
странка се обраћа једном од органа надлежних за поступање на тзв. јединственом управном месту.
Успостављањем јединственог управног места не утиче се на надлежност органа нити на право странке да се директно обраћа надлежном
органу. На јединственом управном месту врши се: поучавње подносиоца
захтева, на начин како то би чинио надлежни орган, о томе шта је све органима потребно да би поступили по захтеву; примање захтева за признавање права или друго поступање у управној ствари, мишљења, објашњења, коментара, као и докумената и правних средства, сагласно пропису, и
њихово достављање надлежним органима; обавештење подносиоца захтева о томе које је радње предузео надлежни орган и правним актима које је
донео. Ове радње могу се вршти електронским путем, путем поште или на
други погодан начин. Рокови за одлучивање о захтеву странке пред надлежним органима почињу да теку од када је поднет уредан захтев на јединственом управном месту. Ближе услове, критеријуме и мерила који се
примењују у поступку одређивања јединственог управног места, као и начин сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова на јединственом управном месту прописује Влада Републике Србије.
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Ове радње могу се вршити у просторијама јединственог управног места, електронским путем, путем поште или на други погодан начин, а рокови
за одлучивање о захтеву странке пред надлежним органима почињу да теку
од дана када је поднет уредан захтев на јединственом управном месту.
Увођење новог правног средства у закону – приговор
Полазећи од тога да се степен правне заштите грађана у односу на
државу остварује применом правних средстава која грађанима стоје на располагању и могућностима да их употребе, нови закон спрам нових правних
института уводи и ново правно средство – приговор. Овим правним средством се омогућава другачија структура заштите грађана пред органима
управе, односно суда, на који начин се обезбеђује већи степен заштите људских права омогућавање грађанима реализације права на добру управу, као
европског стандарда, који ће омогућити промоцију људских права у односу
на државу, а све то кроз поједностављење управног деловање државе кроз
рад и поступање њених органа. Важећи Закон о општем управном поступку
обезбеђује уходане инструменте правне заштите грађана, а увођење приговора је с једне стране уравнотежени и избалансирани покушај да се интерес
грађана и јавни интерес најбоље примене, а са друге стране то је отварање
пута ка судској заштити као најефикаснијој за остваривање права грађана.
Право на приговор и рок за изјављиваљње приговора
Приговор може да се изјави због неиспуњења управног уговора
због управне радње и због начина пружања јавних услуга, ако не може да
се изјави друго правно средство у управном поступку.
Приговор странка може поднети због неиспуњења уговорних обавеза из управног уговора, али не може да раскине управни уговор.
И против управне радње може да се изјави приговор. Приговор
може да се изјави и ако орган не предузме управну радњу коју је по закону дужан да предузме.
У оба случаја, приговор је дозвољен само ако управна радња није
повезана са доношењем управног акта.
Приговор може да се изјави пружаоцу јавних услуга који не обезбеђује уредно и квалитетно, под једнаким условима, остваривање права
грађана и организација и задовољавање потреба корисника.
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Изјављивање приговора и поступање по приговору
Приговор се изјављује у року од:
- 6 месеци од пропуштања органа да испуни обавезу из управног
уговора;
- 15 дана од предузимања управне радње или од пропуштања да се
управна радња предузме;
- 15 дана од када се јавна услуга не пружа тако да обезбеди уредно
и квалитетно, под једнаким условима, остваривање права и задовољавање
потреба корисника.
Приговор се изјављује руководиоцу органа на чије се поступање
односи, који и одлучује о приговору.
На приговор се сходно примењују одредбе овог закона о облику и
садржини жалбе.
Руководилац органа утврђује чињенично стање и испитује законитост и правилност поступања органа.
Одлучивање о приговору
О приговору се одлучује решењем, у року од 30 дана од пријема
приговора.
Руководилац органа одбацује приговор који није благовремен или дозвољен, који је изјавило неовлашћено лице и који није уређен у року који је одређен, одбија приговор ако није основан или усваја приговор ако је основан.
Решењем којим се усваја приговор:
1) одређује се даљи начин испуњења обавеза органа из управног
органа – ако је приговор изјављен због неиспуњења управног уговора;
2) обуставља се предузимање управне радње и одређује начин на
који се отклањају њене последице или се налаже предузимање управне
радње – ако је приговор изјављен због управне радње;
3) налаже се предузимање законом одређених мера ради отклањања недостатака у пружању јавне услуге – ако је приговор изјављен због
начина пружања јавних услуга.
Правна средства против решења о приговору
Против решења о приговору може да се изјави жалба, ако жалба
иначе може да се, сагласно закону којим се уређује организација државне
управе, изјави против решења органа који је одлучивао о приговору.
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Ако жалба, сагласно закону којим се уређује организација државне управе, не може да се изјави, против решења о приговору може да се
покрене, одмах, управни спор код Управног суда.
Орган који одлучује о жалби има овлашћења као орган који је одлучивао о приговору.
Против решења којим је одлучено о жалби против решења о приговору може да се покрене управни спор пред Управним судом.
Предложена решења показују да су и управно поступање и судска
ревизија су две фазе јединственог процеса које значе и њихово комплементарно поступање да би се дошло до правилних и законитих одлука.
Комплементарност између управног поступка и судског спора
имају исти циљ да и јавна управа и судство морају бити боље интегрисани
у свеобухватни систем доношења правилних и законитих јавних одлука,
које су у функцији изналажења начина на које је могуће оптимизирати два
принципа: владавину права и ефикасност управе.
***
Без претензија давања свих измена које су претрпела важећа законска решења о општем управном поступку, апострофирана су само она
најважнија која изражавају и потврђују принцип да свака активност
управног органа која утиче на индивидуална права грађана законита је само ако је прописана законом, јер свака управна активност мора да буде у
складу са законом. То такође подразумева јасно дефинисану надлежност и
одговорност управних органа, транспарентну организацију и поступак који је унапред добро регулисан.
Предлози нових решења треба да поставе и законски основ за развој тзв. е-управе, као једног, за убудуће, најважнијег облика комуникације
између управног органа и свих учесника у управном поступку. Имајући у
виду да новопредложена решења у Закону о општем управном поступку
практично значе спровођење реформе управног поступка веома је важно
на време планирати и предузети све потребне мере за његову имплементацију, што подразумева обуку државних службеника и судија, као и упознавање шире јавности ради јачања поверења грађана у управу, са циљем
његове лакше примене, разумљивости за обичног грађанина и подизања
општег нивоа правне сигурности.
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Весна Даниловић
судија Управног суда

НЕКА СПОРНА ПРАВНА ПИТАЊА
ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ И ЊИХОВО
РЕШАВАЊЕ У УПРАВНОМ СПОРУ
Увод
За потребе овог реферата, обрађено је неколико спорних правних
питања, која су се појавила у управној судској пракси, односно, у поступцима одлучивања по тужбама, поднетим Управном суду против појединих одлука Комисије за заштиту конкуренције.
Будући да су нека спорна правна питања у примени Закона о заштити конкуренције већ била предмет реферата, објављеног у Билтену
Врховног касационог суда1, те да су у том раду анализирана спорна правна питања, која су се појавила у управно-судским поступцима у време важења и примене Закона о заштити конкуренције из 2005. године2 и 2009.
године3, у овом реферату биће изнето неколико спорних правних питања,
решаваних применом Закона о заштити конкуренције из 2005, 2009. и
2013. године4, донете након објављивања Реферата, а чије решавање је добило епилог у правноснажном пресуђењу доношењем пресуда од стране
Управног суда, било у извршењу одлука Врховног касационог суда, које
су касније и потврђене од стране ове више инстанце или уз потврђивање
правноснажних одлука Управног суда од стране наведене више инстанце
по захтеву за преиспитивање судске одлуке.
У доношењу судских одлука, о којима ће бити речи, примењивани
су, као што је наведено, прописи, који регулишу материју заштите конкуренције из 20005., 2009. и 2013. године, с тим што ћемо дати кратак осврт
1

2
3
4

Видети Реферат судије Олге Ђуричић "Спорна правна питања у вези примене Закона о
заштити конкуренције", Објављен у Билтену Врховног касационог суда бр. 3/2012- у даљем тексту: Реферат
"Службени гласник РС" 79/2005- у даљем тексту : стари Закон
"Службени гласник РС" 51/2009- у даљем тексту : Закон
"Службени гласник РС" 51/2009 и 95/2013 - у даљем тексту : нови Закон
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на Закон о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције5, којима
су измењене и допуњене одредбе Закона.
Закон о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције6
Ни једним законским одредбама, које регулишу материју заштите
конкуренције, није регулисан појам конкуренције, па тако ни доношењем
овог Закона о изменама и допунама Закона. Mеђутим, њиме је измењен
члан 15. Закона и, по мишљењу аутора, прецизније је и потпуније дефинисан доминантан положај учесника на тржишту, који се везује за тржишну
снагу учесника, који "може да послује на релевантном тржишту у значајној
мери независно у односу на стварне или потенцијалне конкуренте, купце,
добављаче или потрошаче"7, а која се тржишна снага учесника на тржишту,
пак, утврђује у односу на релевантне економске и друге показатеље, ближе
прописане Законом о изменама и допунама Закона, при чему је терет доказивања доминантног положаја на утврђеном релевантном тржишту у потпуности на страни Комисије8. Такође, овим изменама унеколико је прецизирано када настаје концентрација учесника на тржишту9, одређено да у саставу Савета Комисије, укључујући и председника Комисије, морају бити
заступљени стручњаци из обе релевантне области (права и економије), са
најмање два представника10, при чему је унета новина прописивањем да
Комисија доноси и етички кодекс "који садржи стандарде понашања и поступања чланова органа и запослених у Комисији, у циљу очувања достојанства организације, незвисности и непристрасности, подизања свести о
одговорности у свом раду, као и ради заштите и унапређења стручног интегритета"11. У погледу закључака, које доноси Комисија о питањима у вези
са управљањем поступком, привременим мерама и извођењем доказа, другачије него што је било прописано Законом, није допуштена посебна жалба,
осим ако овим законом није другачије прописано12. Законом о изменама и
5

"Службени гласник РС" 95/13
Објављен у "Службеном гласнику" 95/13 од 31.10.2013. године ступио на снагу
8.11.2013. године - у даљем тексту : Закон о изменама и допунама Закона
7
Члан 1. истог Закона
8
Исто
9
Члан 2. истог Закона
10
Члан 3. истог Закона
11
Члан 5. истог Закона
12
Члан 8. истог Закона
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допунама Закона такође су продужени и рокови одређивања и наплате мера
заштите конкуренције са три на пет година, па је члан 68. став 3. Закона измењен тако што је прописано да се "мера заштите конкуренције не може
одредити нити наплатити протеком пет година од дана извршења радње
или пропуштања испуњења обавезе, односно од последњег дана временског периода извршења радње из става 1. овог члана", при чему су додати и
нови ст. 4-7, којима је прописано да се застарелост из става 3. овог члана
прекида сваком радњом Комисије предузетом ради утврђивања радње из
става 1. овог члана и одређивања мере заштите конкуренције, при чему, када Комисија води поступак против више учесника на тржишту или удружења учесника на тржишту, застарелост се прекида даном када је било ком од
учесника на тржишту који има положај странке у поступку достављен поднесак Комисије, с тим што после сваког прекида, застарелост почиње поново да тече, али се поступак испитивања повреде конкуренције не може водити протеком двоструког периода утврђеног ставом 3. овог члана ."После
сваког прекида, застарелост почиње поново да тече, али се поступак испитивања повреде конкуренције не може водити протеком двоструког периода утврђеног ставом 3. овог члана." Такође, "мера заштите конкуренције не
може се наплатити протеком пет година од дана извршности решења Комисије, а ако је покренут управни спор, од дана правоснажности судске одлуке. Застарелост се прекида сваком радњом надлежног органа предузетом
ради наплате мере заштите конкуренције и почиње поново да тече, али се
поступак наплате не може водити протеком двоструког периода утврђеног
ставом 6. овог члана"13.
Изменама и допунама Закона, будући да се против решења Комисије може поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана достављања решења странци, продужени су рокови за доставу тужбе, одговора
на тужбу са списима предмета, као и рок за одлучивање по поднетој тужби и у том смислу, измењен је члан 72. ст. 4. и 5. Закона, па је прописано
да је "рок за доставу тужбе са прилозима Комисији на одговор 15 дана од
дана пријема у суду, а рок за давање одговора 30 дана од дана пријема тужбе на изјашњење", при чему ће "суд донети одлуку по тужби најкасније
у року од три месеца од пријема одговора на тужбу, односно, од протека
рока за одговор на тужбу". Истом одредбом Закона о изменама и допунама Закона, додати су и нови ставови 6. и 7. који гласе : " Рок за доставу
13

Члан 19. истог Закона
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ванредног правног средства са прилозима на изјашњење је 15 дана од дана пријема у суду, а рок за давање одговора је 30 дана од дана пријема
ванредног правног средства на изјашњење. Врховни касациони суд ће донети одлуку о ванредном правном средству најкасније у оку од три месеца од пријема одговора на ванредно правно средство односно од протека
рока за овај одговор"14.
Поступци пред Комисијом, који до дана ступања на снагу Закона о
изменама и допунама Закона нису окончани, наставиће се по одредбама
овог закона, при чему се, изузетно од наведеног, на утврђивање доминантног положаја на тржишту и застарелост мере заштите конкуренције
примењују правила која су важила до дана ступања на снагу овог закона15,
што је и разумљиво, будући да су те одредбе повољније за странку.
Нека спорна правна питања о којима је решавано
од стране Управног суда по тужбама против одлука Комисије
за заштиту конкуренције16
Пред Управним судом вођено је више поступака по тужбама поднетим против решења Комисије, при чему ћемо, пре свега, издвојити две
пресуде, које су током 2015. године донете применом старог Закона, у вези са одредбом чл. 74. Закона , а у извршењу Пресуда Врховног касационог суда17, у којима су изнета становишта Управног суда у погледу правних питања, која су се током одлучивања издвојила као спорна и о којима
се суд изјаснио у својим пресудама.
У предмету Управног суда У 9622/14, у коме је поступано у извршењу Пресуде Врховног касационог суда Узп 68/2013, којом је уважен
захтев за преиспитивање судске одлуке, укинута пресуда Управног суда У
11913/12 од 27.12.2012. године и предмет враћен Управном суду на поновно одлучивање, применом старог Закона, одлучивано је о тужби тужилаца, акционарских друштава, изјављеној против Решења Савета Комиси14

Члан 21. истог Закона
Чл. 22. истог Закона
16
У наставку, као и у досадашњем излагању : Комисија
17
У 9622/14 од 5.1.2015. године у извршењу Пресуде ВКС Узп 68/2013 од 11.7.2014. године
и У 10721/14 од 9.4.2015. године у извршењу Пресуде ВКС Узп 458/11 од 26.12.2012. године
15
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је за заштиту конкуренције бр. 5/0-02-233/2012-12 од 09.08.2012. године,
којим је утврђено да акционарска друштва (тужиоци у овом спору), који
наступају као један учесник на тржишту, имају доминантан положај на
релевантном тржишту откупа сировог (крављег) млека намењеног даљој
индустријској преради у млекарама на територији Републике Србије, да
су злоупотребила доминантан положај на релевантном тржишту откупа
сировог (крављег) млека намењеног даљој индустријској преради у
млекарама на територији Републике Србије: а) наметањем неправедних
услова пословања тако што су у: типском уговору о производњи, испоруци и откупу млека, закључиваном са произвођачима млека, у члану 6.
тачка 1. предвидели да се откупна цена сировог млека формира на основу
ценовника, који као прилог 2. чини саставни део тог уговора, којим није
предвиђено под којим условима може доћи до примене ценовника, нити
право произвођача на једнострани раскид уговора под разумним условима
у случају да је недозвољан откупном ценом; типском уговору о
производњи, испоруци и откупу млека закључиваном са произвођачима
млека, у члану 7. тачка 2. предвидели да се утврђивање квалитета сировог
млека врши у лабораторији млекаре и да су уговорне стране сагласне да
се за потребе уговора налази лабораторија млекаре сматрају коначним;
типском уговору о производњи, испоруци и откупу млека закључиваном
са произвођачима млека, у члану 10. тачка 1. предвидели у тач. 7) и 8)
обавезу произвођача да одмах и без одлагања овавести Млекару о контактима са другим млекарама и откупљивачима млека и пословним понудама
добијеним од других млекара, откупљивача млека и других физичких и
правних лица; типском уговору о производњи, испоруци и откупу млека
закључиваном са произвођачима млека, у члану 12. предвидели право једностраног раскида уговора од стране Млекаре уз обавезу произвођача да
надокнади сваку штету млекари насталу као поседица раскида уговора
услед било ког пропуста произвођача, без уговорене обавезе накнаде штете, само у случају да млекара не преузме сирово млеко од произвођача више од три дана узастопно, изузев уколико је о томе обавестила
произвођача или је преузимање обустављено из оправданих разлога, или у
случају да поризвођач не прими исплату за испоручено сирово млеко задовољавајућег квалитета, у складу са чланом 6. Уговора; уговорима о додели јуница и уговорима о кредиту произвођаче условили преузимањем
обавезе и испоруке целокупне произведене количине млека за одређено
време, а не само испоруком млека од добијених и преузетих јуница, одно386
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сно јуница купљених на кредит и б) применом неједнаких услова пословања на исте послове са различитим учесницима на тржишту, тиме
што су у: члану 4. Уговора о купопродаји свежег крављег млека закључаним са једним друштвеним предузећем, односно, акционарским друштвом
изричито утврдили начин обрачуна цене за преузете количине млека и
члану 5. уговора предвидели могућност измене цене у току године што се
регулише анексом између уговорних страна; у члану 7. Уговора о производњи, испоруци и откупу млека закљученим са ПКБ "Корпорацијом" изричито уговорили право на контролну анализу, уз примену различитог
упутства за узорковање сировог млека за хемијска микробиолошка
испитивања, који су саставни делови ових уговора; при чему је ставом
трећим диспозитива оспореног решења одбијен предлог акционарских
друштава (тужилаца) за извођење доказа вештачењем.
Поступку доношења овог оспореног решења претходило је више
донетих одлука од стране Комисије, Управног и Врховног касационог суда, о којима је било речи у Реферату18. Врховни касациони суд укинуо је
Пресуду Управног суда У 11913/12 од 27.12.2012. године, којом је претходно одбијена тужба тужилаца, изјављена против наведеног решења Савета Комисије за заштиту конкуренције од 09.08.20132. године и враћен
предмет Управном суду на поновно одлучивање са разлога што је Врховни касациони суд, одлучујући по захтеву за преиспитивање судске одлуке
оценио да тужени није у свему поступио по претходно донетој Пресуди
Управног суда У 12773/11 од 28.02.2012. године и из Пресуде ВКС Узп
390/10 од 28.10.2012. године, те да је основано у поднетом захтеву за преиспитивање судске одлуке указано на то да је тужени орган у управном
поступку, приликом утврђивања релевантног тржишта погрешно имао у
виду само откупљено премирано млеко од стране млекара, иако млекаре
откупљују инепремирано млеко, као и да је доносилац оспореног решења
погрешно дефинисао релевантно тржиште и на тако погрешно дефинисаном тржишту утврдио да су подносиоци захтева доминантни, јер, како је
овај суд нашао, није утврђено релевантно тржиште применом теста малог,
али значајног и трајнијег повећања цене од стране претпостављеног монополисте (тест претпостављеног монополског повећања цена) из члана 2.
Уредбе о критеријумима за утврђивање релевантног тржишта19, већ је са18
19

Видети фусноту под 1.
Објављена у "Службеном гласнику РС" 94/2005, у даљем тексту: Уредба
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мо на уопштен начин у оспореном решењу, применом старог Закона и
Уредбе дефинисао релевантно тржиште производа, а потом и релевантно
географско тржиште, а да није навео одлучне чињенице и податке на
основу којих је утврдио наведено у складу са прописима на које се позвао,
а којима су прописани параметри и подаци за утврђивање релевантног тржишта производа и релевантног географског тржишта (релевантно тржиште). Са изнетих разлога, Врховни касациони суд је, доносећи одлуку
применом члана 55. ЗУС-а, вратио предмет Управном суду на поновно
одлучивање, обавезујући га да расправи питања на која му је указано
наведеном пресудом.
Анализом наведене одлуке Врховног касационог суда Узп 68/2013
од 11.7.2014. године, те, претходне, укинуте Пресуде Управног суда У
11913/12 од 27.12.2012. године, одлуке истог суда У 12773/11 од
28.2.2012. године, одлуке Врховног касационог суда Узп 390/10 од
28.10.2012. године, оспореног решења, те навода тужбе и целокупних списа предмета, као и претходно доношених одлука у овом предмету спора,
као јасно дефинисана спорна правна питања у овој ствари и у овој фази
поступка, издвојила су се питања : правилност утврђивања релевантног
тржишта од стране туженог органа применом теста малог али значајнијег
и трајнијег повећања цена од стране претпостављеног монополисте (монополског повећања цена), будући да, према налажењу Врховног касационог суда, тужени није урадио тест претпостављеног монополског повећања цена у свему у складу са Уредбом, која се у конкретном случају примењује, а од чега даље, по налажењу више инстанце, зависи правилност
утврђивања релевантног тржишта од стране туженог органа. Ради расправљања ових спорних питања, Управни суд је, након што је позвао странке
у поступку да се изјасне о одлуци ВКС, у чијем извршењу поступа у конкретној ствари, заказао усмену јавну расправу, након које је донео пресуду, којом је тужбу одбио, налазећи да је тужбом оспорено решење законито и правилно, те да је тужени у свему поступио у извршењу налога из раније донетих пресуда, при чему је стао и на становиште да је тужени, правилном применом одредаба чл. 6, 16. и 18. старог Закона и чл. 1, 2, 3. и 5.
Уредбе утврдио да тужиоци, који наступају као јединствени учесник на
тржишту, имају доминантан положај на тржишту, да су злоупотребили
доминантан положај, те да је у конкретном случају, ради утврђивања релевантног тржишта, између осталог, примењен и тест претпостављеног
монополског повећања цена. Наиме, суд је оценио да је тужени, проводе388
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ћи тест претпостављеног монополског повећања цена, између осталог,
утврдио да роба која је у питању – сирово (кравље) млеко, у вези са чијим
откупом је тужени утврдио да тужиоци имају доминантан положај на релевантном тржишту, који су злоупотребиле – нема супститут, односно, замену, те са тог разлога не постоји могућност опредељења купаца за куповину других роба или услуга које су замена за предметну робу или услугу
(члан 2. став 5. тачка 1. Уредбе), као ни могућност других учесника на тржишту да у кратком року и без већих трошкова понуде супститут, односно, замену за предметну робу или услугу ((супституција понуде) – члан
2. став 5. тачка 2. Уредбе). У циљу утврђивања могућности супституције
на тржишту откупа сировог (крављег) млека, намењеног даљој индустријској преради у Млекарама на територији Републике Србије, тужени орган
је у циљу утврђивања релевантног тржишта у конкретном случају, а применом теста претпостављеног монополског повећања цена, пошао најпре
од дефиниције појма млека, датог у члану 11. став 1. Правилника о квалитету и другим захтевима за млеко, млечне производе, композитне млечне
производе и стартер културе20, а потом и захтева, које млеко мора да испуњава и који су прописани чланом 12. истог Правилника, које одредбе
Правилника је и цитирао у оспореном решењу, па је према подацима Привредне коморе Србије, у вези са учешћем крављег млека у укупно произведеним количинама сировог млека, утврдио да се под појмом "млеко"
сматра само кравље млеко, а ако се ради о млеку неке друге врсте млечних животиња, то мора бити посебно наведено (овчије млеко, козје млеко,
бивоље млеко, а ако се ради о мешавинама, носи ознаку порекла, према
опадајућим количинама), те је, такође, у складу са чланом 21. истог Правилника, утврдио шта се подразумева под млечним производима и композитним млечним производима, након чега је, у смислу наведених прописа
несумњиво утврдио да се само сирово млеко може користити као сировинска основа, чијом се прерадом добија млеко за тржиште и млечни производи, те на несумњив начин утврдио да не постоји ни једна друга сировинска основа, осим сировог млека, која се може користити за производњу млека за тржиште млечних производа, чиме је, стога, на несумњив
начин утврђено и непостојање супституције на страни тражње, односно,
немогућност откупљивача – млекара да сирово млеко замене другом сировином (фактором производње), у производно-технолошком процесу. При
20

" Службени лист СРЈ" 26/2002 и "Службени лист СЦГ" 56/2003, 4/2004 и 5/2004
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том је код испитивања могућности супституције понуде, за потребе дефиниције релевантног тржишта и учесника на тако дефинисаном тржишту
тужени анализирао, како произлази из оспореног решења: да ли примарни
произвођачи сировог млека – фармери могу, да ли су спремни и да ли би
било разумно да се у кратком року и без већих трошкова преоријентишу
на производњу других пољопривредних производа; да ли примарни произвођачи сировог млека – фармери могу, да ли су спремни и да ли би било
разумно да се у кратком року и без већих трошкова преоријентишу на алтернативни канал продаје, односно да уместо Млекарама, расположиво
сирово млеко намењено откупу – продају другим откупљивачима (у количини у којој је то првобитно договорено); да ли произвођачи других пољопривредних производа могу, да ли су спремни и да ли би било разумно
да се у кратком року и без већих трошкова преоријентишу на производњу
сировог млека, како би одговорили захтевима (тражње) откупљивача, па
је на несумњив начин утврђено да је, услед значајног присуства фиксних
и релативно фиксних трошкова у пољопривредној производњи, могућност
преоријентације примарних произвођача одређеног производа у релативно кратком року на производњу других пољопривредних производа, односно, могућност супституције производње сировог млека другим пољопривредним производом у и обрнуто, сведена на минимум, да , полазећи од
објективне карактеристике лаке кварљивости млека, 75% анкетираних
произвођача има уговор о испоруци сировог млека, а 70% испитаника у
последње три године није мењало млекару, која испоручује сирово млеко,
док је 28% испитаника спремно да промени откупљивача, као и да је 82%
испитаника незадовољно откупном ценом млека, па је кроз анкету примарних пољопривредних произвођача – фармера, а имајући у виду наведене критеријуме, код испитивања могућности супституције понуде, тужени утврдио да просечан пољопривредни произвођач није склон промени откупљивача, имајући у виду наведене критеријуме код испитивања
могућности супституције понуде, те да у кратком року и без значајних
улагања не може се заменити производња сировог млека другим пољопривредним производима, па је констатована немогућност супституције
понуде паралелно са немогућношћу супституције на страни тражње у вези са робом, која је у питању. Код оваквог стања ствари, Управни суд је
оценио да је тужени орган утврдио све релевантне чиниоце и одлучне чињенице у вези са применом теста монополског повећања цена све до момента утврђивања немогућности супституције понуде и тражње за робу
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која је у питању, па је основано, изјашњавајући се о одлуци Врховног касационог суда од 11.7.2014. године, истакао да тужени није могао да даље
– од несумњиво утврђене немогућности супституције – "спроведе симулацију теста", посебно имајући у виду да, по оцени Управног суда, ни стари
Закон ни Уредба не прописују, нити, самим тим, омогућавају "симулацију
теста" монополског повећања цена у конкретном случају. При том је тужени, такође, правилно указао и на то да је у току проведеног поступка
испитивана могућност супституције понуда и могућност супституције
тражње, имајући у виду да, уколико постоји индиција о постојању тржишта моћи на страни тражње, односно, купца (тзв. бuyer power), анализа
супституције понуде игра битнију улогу него анализа супституција тражње, те да је основана примена теста претпостављеног монополисте, у
конкретном случају, морала да буде модификована, тако што се уместо
малог, али значајног и трајнијег повећања цене (аутопута) од стране претпостављеног монополисте посматра мало, али значајније и трајније смањење цене (фактора производње, односно инпута) од стране претпостављеног монополисте", као и да "задатак теста, у конкретном случају, није
био да испита осетљивост купца на промену продајне цене производа од
стране претпостављеног монополисте (супституција на страни тражње),
већ да испита осетљивост примарних произвођача – фармера на промену
откупне цене сировог млека од стране "претпостављеног монополисте".
Тест треба да покаже: да ли би у случају (претпостављеног) смањења откупне цене за 5% до 10% у року од једне године, произвођачи сировог
млека могли да пронађу алтернативни канал продаје свог производа, односно, да ли би, у року од једне године, могли да се преоријентишу на
производњу других производа, које би понудили постојећим и/или потенцијалним купцима (супституција на страни понуде)." Суд је ценио и остале наводе истакнуте у тужби и на усменој јавној расправи, као и документа на која је тужилац указао – Анализу и Додатну анализу, које су урађене
за потребе Млекара од стране стручњака одговарајуће специјалности, али
је нашао да нису од утицаја на другачије одлучивање по тужби у конкретном случају, са разлога изнетих у пресуди У 9622/14 од 5.1.2015. године.
Наведена пресуда Управног суда потврђена је од стране Врховног
касационог суда, доношењем Пресуде Узп 446/2015 од 9.10.2015. године,
којом је захтев за преиспитивање судске одлуке, којим је побијана ова
пресуда Управног суда – одбијен.
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У предмету Управног суда У 10721/14, суд је, применом старог Закона, пресудом од 9.4.2015. године одбио тужбу тужиоца - привредног друштва - оператора, којом је оспорио законитост Решења Комисије за заштиту конкуренције бр. 5/0-02-273/2014-3 од 15.07.2014. године, којим је утврђено да ово привредно друштво има доминантан положај на утврђеном релевантном тржишту пружања услуге дистрибуције телевизијских програма
путем ДТХ технологије националним, покрајинским и емитерима за регион
Београда на територији Републике Србије, да је злоупотребило доминантан
положај на утврђеном релевантном тржишту закључивањем уговора са националним, покрајинским и емитерима за регион Београда, ближе одређеним у оспореном решењу, којим уговорима се утврђује искључиво право
дистрибуције телевизијских програма путем ДТХ технологије, што је за последицу имало спречавање и ограничавање конкуренције на утврђеном релевантном тржишту, односно, ограничавање тржишта и техничког развоја
на штету потрошача. Наиме, тужени орган је, доносећи одлуку у извршењу
Пресуде Управног суда У 2427/13 од 30.1.2014. године21, којом је поништено претходно решење туженог од 26.12.2008. године, као релевантно тржиште производа утврдио тржиште пружања услуге дистрибуције ТВ програма путем ДТХ технологије националним, покрајинским и емитерима за регион Београда, а за релевантно географско тржиште утврђена је територија
Републике Србије, на основу чињенице да тужилац телевизијске програме
националних, покрајинских и емитера за регион Београда дистрибуира путем ДТХ технологије на целој територији Републике Србије. Тужени орган
је тржиште пружања услуге дистрибуције ТВ програма путем ДТХ технологије утврдио са разлога што ова технологија и кабловско-дистрибутивна
мрежа представљају платформе које имају исту намену (дистрибуција ТВ
програма), међутим, према својствима наведене две платформе, утврђено је
да су њихове разлике кључни фактор у дефинисању релевантног тржишта,
јер је могућност опредељења избора платформе од стране крајњих корисника у директној вези са карактеристикама платформи: кабловско дистрибутивна мрежа захтева постављање кабловске инфраструктуре, док другачију
врсту опреме захтева ДТХ технологија, па се ова технологија уводи у оним
случајевима када је економичније користити сателитске капацитете од каблирања одређених области, из чега произилази да не долази до преклапања дистрибуције ТВ програма путем ДТХ технологије и путем кабловско
21

Донета у извршењу Пресуде Врховног касационог суда Узп 458/11 од 26.12.2012. године
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дистрибутивне мреже тамо где не постоји кабловска инфраструктура, са
ког разлога не може да постоји заменљивост између наведен две технологије. При томе, ради утврђивања заменљивости технологија у овом конкретном случају, одлучну чињеницу чини то да – тамо где не постоји кабловска
дистрибутивна мрежа, крајњи корисник нема могућност избора, односно
замене и може искључиво да користи једну платформу – ДТХ технологију.
Тужени је приликом утврђивања постојања доминантног положаја тужиоца
на пољу пружања услуге дистрибуције ТВ програма путем ове технологије,
полазећи од одредба члана 16. ст. 1, 2. и 5. старог Закона22, утврдио да се
пружањем услуге дистрибуције ТВ програма путем ДТХ технологије баве
само тужилац и још једно привредно друштво, те да су они међусобно конкуренти, да је упоредном анализом достављених података од стране оба
привредна друштва утврђено да у погледу броја крајњих корисника услуге
дистрибуције ТВ програма путем наведене технологије не постоје значајније разлике између ових друштава, да су разлике утврђене у погледу накнаде, односно, месечне претплате која се наплаћује крајњим корисницима,
међутим, разлика, одлучна за овај поступак утврђена је у садржају програмских пакета са одређеним бројем програма, при чему тужилац, како је утврђено, има закључене уговоре о искључивој дистрибуцији путем ДТХ технологије са 17 телевизија, чије програме емитује, а сви уговори (осим једне
телевизије) закључени са тужиоцем садрже одредбу о искључивој дистрибуцији ТВ програма путем ДТХ технологије, па је тужени, уважавајући
економске разлоге телевизија – емитера за закључивање уговора за дистибуцију програма коришћењем и ДТХ технологије, будући да је предмет поступка: утицај понашања тужиоца на тржиште пружања услуге дистрибуције ТВ програма коришћењем наведене технологије, нашао да је од значаја постојање ексклузивних уговора, које је тужилац закључио са телевизијама – емитерима, и њихов утицај на услове конкуренције у односу на стварне и потенцијалне конкуренте тужиоца на тржишту, које је у конкретном
случају утврђено као релевантно. Осим наведеног, у поступку је утврђено
да се због високих трошкова рентирања сателитских капацитета врши процена атрактивности програма, па се за оне телевизије за које се процени да
доприносе програмској шеми, дистрибуција врши о трошку тужиоца, с тим
што тужилац има интерес да емитује програм одређених ТВ станица за које
је телевизијска публика заинтересована, односно, које имају висок рејтинг
22

У вези са чланом 74. Закона
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гледаности, при чему је тужилац морао надокнадити своје трошкове закупа
сателитске платформе наплаћивањем накнада од ТВ станица које се емитују применом ДТХ технологије, с тим што и износ и накнада зависе од програмског рејтинга, односно, од гледаности ТВ канала, па се атрактивности
понуде другог програма везује за врло конкретне показатеље, као што је висок рејтинг гледаности, односно, гледаност одређеног ТВ канала у непосредној је вези са комерцијалним аспектом телевизије, те садржај пакета
представља критеријум, којим се тужилац руководи и чини га доминантним
на утврђеном релевантном тржишту, будући да садржај пакета му омогућава да буде једини учесник на овом тржишту са јединственом понудом, које
укључује и телевизије – емитере са националном фреквенцијом, покрајинског и емитере за територију Града Београда, посебно имајући у виду ексклузивитет закључених уговора. Стога је суд оценио да је тужени правилно
нашао да тужилац има доминантан положај на релевантном тржишту, те да
је доминантан положај злоупотребио, посебно имајући у виду да тужилац
као привредни субјект са доминантним положајем на тржишту делује против правила конкуренције, будући да је везао своје "потрошаче" ( у конкретном случају – кориснике својих услуга : телевизије – емитере) споразумом о ексклузивитету, јер је закључивао уговоре са телевизијама-емитерима на тај начин што је у одредбама закључених уговора, који дефинишу
предмет уговора, уговарао да: "По споразуму уговорних страна, други уговарач је сагласан да искључиво тужилац има право на дистрибуцију његовог ТВ канала преко ДТХ платформе, што подразумева да други уговарач
неће са трећим лицом закључити исти или сличан уговор, као и да ће активно бранити своја права од сваког покушаја неауторизоване дистрибуције,
нити ће на било који начин дозволити дистрибуцију свог ТВ канала трећим
лицима преко сателита без претходне писмене сагласности тужиоца", што
је произилазило из закључених уговора, који су се налазили у списима
предмета. Суд је стао на становиште да је без утицаја на другачију оцену
чињеница да је у питању "споразум", односно, сагласност са напред наведеном одредбом уговора другог уговарача (емитера), посебно имајући у виду
управо подручја утврђеног релевантног тржишта на којима допремање сигнала (па стога и ТВ канала и програма емитера) није могућ, осим путем
ДТХ технологије, као и временски период у коме је чињенично стање утврђивано, односно, период у коме није постојала нпр. ИПТВ платформа, на
коју је тужилац у тужби указао као на технологију коју тужени није имао у
виду приликом одлучивања. При том је суд у конкретном случају указао и
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на то да је оваква оцена недозвољеног уговарања екслузивитета у складу и
са праксом Европског суда правде (на коју судску праксу се ослања и решавање у овим институтима од стране домаћих судова), који такође налази да
злоупотреба доминантног положаја на релевантном тржишту постоји, уколико је дошло до уговарања ексклузивности, при чему није од утицаја да ли
је та обавеза прихваћена добровољно и , који се такође противи и тзв. "енглеској клаузули" према којој се захтева од купца (корисника услуга) да
пријаве компанији било коју бољу понуду коју су добили од других конкурената и спречавање прихватања такве понуде, осим ако компанија процени да се са тим понудама не подудара23 (на шта, према оцени суда, упућује
и уговорена обавеза у конкретном случају у цитираној одредби уговора).
Против наведен одлуке суда У 10721/14 од 9.4.2015. године није
изјављен захтев за преиспитивање судске одлуке.
У предмету У 177/15, применом Закона, донета је пресуда 07.05.2015.
године, којом је одбијена тужба Јавног предузећа, које се бави пружањем
услуга давања на коришћење гробних места, изјављена против Решења Комисије бр. 5/0-02-27/14-15 од 27.11.2014. године, донетим у поступку по службеној дужности, којом је утврђено да тужилац има доминантан положај на
релевантном тржишту услуге давања на коришћење гробних места на територији гробља у Београду, ближе означеним у диспозитиву те одлуке, да је
тужилац злоупотребио доминантан положај тиме што је одлукама Управног
одбора, ближе означеним у диспозитиву решења, донео ценовнике услуга,
односно под називом "трошкови контроле извођења каменорезачких радова"
прописао неправичну накнаду наиме извођења каменорезачких радова,
односно постављања, преправке и уклањања надгробног обележја "споменика" и других предмета на гробљима означених у диспозитиву, које је наплаћивао закупцима гробних места као корисницима услуга, према наведеним
ценовницима у периоду важења, почев од 1.4.2011. године, па надаље, чиме
је извршио радњу непосредног наметања неправичне продајне цене, као и давања на коришћење гробног места које је везивано за истовремену продају
споменика израђеног и унапред постављеног од стране тужиоца, чиме је извршио радњу ограничавања тржишта израде и постављања споменика на
гробним местима на гробљима означеним у диспозитиву, због чега је тужиоцу одређена мера заштите конкуренције у облику обавезе плаћања новчаног
23

"Hoffmann-La Roche", Одлука 13.02.1979. , Предмет 85/76 Слг 1979, стр. 461)
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износа у висини од 1,2% од укупног годишњег прихода оствареног у 2011.
години у, диспозитивом, утврђеном износу, који новчани износ на име мере
заштите конкуренције тужилац има обавезу да уплати у корист рачуна Буџета Републике Србије одређеног у ту сврху и то у року од 4 месеца од дана
пријема решења, под претњом принудног извршења, које спроводи Пореска
управа у складу са прописима којима се уређује наплата пореза, уз одређивање мере понашања са прецизно датим налогом у циљу отклањања злоупотребе доминантног положајна тај начин што ће донети Одлуку о измени Ценовника осталих услуга, односно тако што ће у одељку "трошкови контроле извођења каменорезачких радова" ове трошкове одредити у складу са реалном
економском вредношћу пружене услуге, омогућити равноправан приступ
конкурентима у изради и постављању споменика на гробним местима на гробљима из диспозитива оспореног решења, на начин да унапред не поставља
споменике на појединим гробним местима на наведеним гробљима, чију продају везује за давање на коришћење гробног места, већ да омогући кориснику
гробног места да изабере извођача радова постављања, преправке и уклањања споменика, као и других предмета на сваком гробном месту на наведеним
гробљима; да сачини обавештење у коме ће изричито навести да корисник
има право да изабере извођача радова постављања, преправке и уклањања
споменика као и других предмета на сваком гробном месту, односно да
конкуренти - каменорезачке радње и други облици организовања регистровани за ову делатност – имају равноправан приступ као и тужилац у извођењеу
радова постављања, преправке и уклањања споменика као и других предмета, које се остварује у зависности од тога за ког извођача радова се корисник
одлучи; да постави обавештење на видном месту у службеним просторијама,
у непосредној близини сваког улаза у конкретна гробља и на својој почетној
интернет страници, са роком од 45 дана од дана пријема решења и за извршење тог налога, те да у року од 10 дана од дана извршења налога Комисији достави доказе о извршењу истог, с тим што је одређена и мера понашања на
тај начин што је забрањено тужиоцу свако будуће поступање којим би се могла спречити, ограничнити или нарушити конкуренција злоупотребом доминантног положаја на начин ближе описан у диспозитиву овог решења.
Суд је оценио да је тужена правилном применом члана 6. став 1.
Закона и Уредбе о критеријумима за утврђивање релевантног тржишта 24
утврдила релевантно тржиште, те да је , будући да код услуга давања на
24

"Службени гласник РС" 89/09
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коришћење гробних места не постоји замењивост понуде ни замењивост
тражње, правилно утврдила релевантно географско тржиште (а то су одређене територије гробља, ближе означене у диспозитиву оспореног решења), те да је , када је утврђивала замењивост понуде и тражње на наведеном релевантном тржишту производа правилно утврдила да постоји
супституција понуде, односно могућност корисника услуге да бира понуђача- извођача радова (с обзиром да услугу израде и монтаже споменика,
осим тужиоца, пружају и самосталне занатске – каменорезачке радње) али
да супституција тражње не постоји са разлога што сваки закупац гробног
места, који се одлучи да подигне споменик, нема на располагању други
производ који би се сматрао замењивим, те да је крајња опција да се закупац гробног места одлучи да не подигне надгробно обележје, што се не
може сматрати супституцијом тражње, па будући да је тужиоцу поверени
посао сахрањивања, уређивања и одржавање гробља Одлуком о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању, то тужилац, користећи предности које има као јавно предузеће, задржава за себе део тржишта израде и
монтаже споменика на Београдским гробљима, на којима приступ немају
конкуренти, при чему је утврђено и наметање неправичне продајне цене
корисницима на име услуге јавног предузећа, којом се контролишу
каменорезачки радови на београдским гробљима као део послова који
спадају у поверену делатност произашлу из управљања гробљима, односно, давања на коришћење гробног места. По оцени суда, правилно је тужена утврдила, анализом изведених доказа да три врсте накнада ( за монтажу споменика за израду облоге, за монтажу о сваком објекту) исказане
у рачунима јавног предузећа за пружање каменорезачких услуга, нису накнаде за конкретне радове, које јавно предузеће врши, већ су настале на
основу трошкова које јавно предузеће има када корисник гробног места
ангажује извођача радова да постави споменик на гробном месту. Накнада
за монтажу споменика и за израду облоге припада субјекту који радове
изводи, под условом да кроз цену споменика нису наплаћени и трошкови
постављања споменика. Кад јавно предузеће, односно, његова грађевинско-каменорезачка јединица, као извођач радова, поставља споменик, у
том случају тужилац не издаје кориснику гробног места, наручиоцу посла, одобрење за постављање споменика, али наплаћује поменуте накнаде
за монтажу, израду облоге и за монтажу по сваком објекту, из чега
произилази да у том случају корисник гробног места два пута плаћа постављање споменика. Такође, корисници гробног места који наруче изра397
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ду и постављање споменика код самосталне каменорезачке радње, кроз
цену споменика плаћају тој радњи услугу постављања споменика, а истовремено и тужиоцу плаћају накнаду за монтажу споменика, за израду
облоге и за монтажу по сваком објекту. По оцени суда, тужена Комисија
је правилно нашла да вид злоупотребе доминантног положаја представља
и везивање две различите услуге, односно, једне у чијем пружању тужилац као Јавно предузеће нема конкуренцију (закуп гробног места – поверена делатност), уз истовремену продају споменика који искључиво тужилац унапред израђује и поставља на том гробном месту (комерцијална
услуга), што је друга услуга – пружање каменорезачких услуга, при чему
погодности положаја на тржишту без конкуренције преноси и на тржиште
на коме конкуренција постоји, чиме онемогућава једнак приступ конкурентима на тржишту каменорезачких услуга на београдским гробљима
којима управља.
Током трајања овог поступка, ступио је на снагу Закон о изменама
и допунама Закона, на шта је указао тужилац, али је суд нашао да није од
утицаја на другачију одлуку, имајући у виду горе наведену одредбу члана
22. тог Закона, при чему је оценио да је без утицаја и позивање тужиоца
на предлог обавеза које је спреман добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције, са условима и роковима за извршење
мере, прописане у чл. 15 Закона о изменама и допунама Закона, будући да
у списима није било доказа да је тужилац поднео предлог обавеза, које је
спреман да добровољно преузме, ради отклањања могућих повреда конкуренције пре него што му је уручено Обавештење о чињеницама, нити је
доказе на ову околност доставио уз тужбу, па је стога, по оцени суда, неосновано позивање тужиоца на наведене измене садржане у Закону о изменама и допунама Закона.
Наведена пресуда Управног суда У 177/15 од 7.5.2015. године потврђена је пресудом Врховног касационог суда Узп 441/15 од 27.11.2015.
године, којом је захтев за преиспитивање судске одлуке, поднет од стране
тужиоца у конкретном случају – одбијен.
У предмету У 16976/15, одлучујући применом новог Закона, суд је
донео пресуду 11.3.2016. године по тужбама три тужилаца – акционарских друштава, који су оспорили исто решење Комисије бр. 4/0-0234/2015-74 од 10.11.2015. године, због чега је суд, сходном применом члана 328. став 1. ЗПП, у вези са чланом 74. ЗУС-а најпре спојио поступке, те
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уважио тужбе и поништио наведено решење тужене, којим је утврђено да
су тужиоци закључили рестриктивни с поразум којим су унапред договорили појединачно учешће у поступку јавне набавке добара-униформе,
обуће и остале опреме, потребне за формирање индивидуалног комплета
учесника мултинационалних операција, обликоване по партијама и означене као ЈН бр. 36/13, наручиоца Републике Србије, Министарства одбране, при чему су, непосредно или посредно утврдили цене и и друге комерцијалне услове које је садржавала свака појединачна понуда, чиме су значајно ограничила и нарушила конкуренцију и учинили повреду конкуренције из члана 10. став 2. тачка 1 новог Закона, због чега им је одређена мера заштите конкуренције у облику обавезе плаћања новчаног износа, појединачно утврђеном сваком тужиоцу посебно, од укупног годишњег прихода оствареног у 2012. години, уз налагање да изврше уплату новчаног
износа мере заштите конкуренције, за шта им је одређен рок од три
месеца од дана пријема решења за извршење налога, под претњом принудног извршења, при чему им се забрањује свако будуће поступање, којим би се могла ограничити, нарушити или спречити конкуренција, изричитим или прећутним договарањем, као и разменом поверљивих информација, уз изрицање мере забране учешћа у поступку јавне набавке у својству понуђача у периоду од 18 месеци, почев од правноснажности овог
решења.
Суд је уважио тужбе у конкретном случају са разлога што је закључак од 25.7.2013. године о покретању поступка по службеној дужности против тужилаца, ради утврђивања повреде конкуренције из члана 10. новог Закона, донео и потписао "П.О. Председника Комисије" члан Савета, позивајући се у уводу на одредбе члана 35. став 2. новог Закона, Одлуку Савета Комисије за заштиту конкуренције са 152. седнице одржане 25.7.2013. године,
те овлашћење председника Комисије за заштиту конкуренције,(прецизираног
броја у уводу решења) од 29.5.2013. године. При том, Овлашћењем од
29.5.2013. године, које се налази у списима предмета, Председник Комисије,
на основу члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту конкуренције од
19.3.2010. године овлашћује истог члана Савета Комисије за заштиту конкуренције да га замењује у одсуству у току јула 2013. године, на дужности
Председника Комисије, док се одлука Савета Комисије са 152. седнице одржане дана 25.7.2013. године не налази у достављеним списима.
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Позивајући се на одредбе чл. 22, 25, Главу 5. и одредбе чл. 35. и
62. новог Закона, чл. 211. став 1. и 212. став 3. Закона о општем управном
поступку25, у вези са чланом 34. новог Закона, те члана 13. Статута Комисије за заштиту конкуренције26, суд је оценио да је закључак од 25.7.2013.
године о покретању поступка по службеној дужности ради утврђивања
постојања повреде конкуренције из члана 10. новог Закона, против ког закључка није дозвољена посебна жалба, већ се његова законитост испитује
у поступку оцене законитости решења, којим је одлучено о главној
ствари, донет и потписан од стране члана Савета Комисије, који за предузимање ове радње у поступку није овлашћен законом, нити на законом
прописан начин у конкретном случају (нити га на то овлашћује, по оцени
суда, овлашћење председника Комисије од 29.5.2013. године, на које се
позвао), па су доношењем наведеног закључка од 25.7.2013. године учињене повреде правила поступања прописане наведеним одредбама новог
Закона и Закона о општем управном поступку, које су од битног утицаја
на правилност и законитост решавања у овој ствари, због чега је поништио оспорено решење и предмет вратио туженом органу на поновно одлучивање. Суд је у доношењу пресуде ценио и навод туженог органа, којим је указао на то да се у тужби датим тумачењем законских одредаба које се односе на овлашћење и могућност давања овлашћења на основу кога
је донет закључак о покретању поступка (тужиоци су указали на доношење спорног закључка од стране неовлашћеног лица), онемогућава поступање Комисије у извршавању поверених јој послова, али је нашао да навод није основан, будући да из законских одредаба на које се суд позвао
произилази да је законодавац изричито прописао поступање и начин рада
Комисије у случају спречености или изузећа председника Комисије.
Против Пресуде Управног суда У 16976/15 од 11.3.2016. године
изјављен је, од стране туженог, захтев за преиспитивање судске одлуке
Врховном касационом суду, о ком захтеву ће се виша инстанца тек изјаснити кроз своју одлуку.
Закључак
Предмети из области заштите конкуренције су веома сложени предмети и захтевају студиозност и пажљиво утврђивање одлучних чињеница и
25
26

"Службени лист СРЈ" 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС" 30/10
"Службени гласник РС" 49/2010
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провођење поступка одлучивања, како од стране Комисије, тако и код оцене
законитости аката, донетих од стране овог органа, у поступцима који се воде
по тужбама у управном спору. При том, Закони, који су регулисали о који регулишу ову област и материјално – правне одредбе, које се примењују у доношењу одлука, остављају доста простора за тумачење и, у сваком појединачном предмету, односно, поступку, пажљиво утврђивање одлучних чињеница, ради даљег утврђивања релевантног тржишта, повреде конкуренције било да су у питању рестриктивни споразуми, доминантан положај и злоупотреба таквог положаја од стране учесника на тржишту, те провођење поступка и одређивање мера у сваком конкретном случају од стране надлежног органа итд, што код тржишта, које функционише као динамичан и живи организам, свакако подразумева одређену динамику и није ни мало лако поступати, при чему треба остварити циљ заштите конкуренције на тржишту Републике Србије прописан одредбама прописа, који ову материју регулишу.
Стога је неопходна непрестана активност, стручност, и праћење одлука, прописа и судске праксе како у домаћем, тако и у међународном праву, за шта је
врло важно, будући да судски предмети у којима се одлучује у овој области
захтевају доста времена и залагања, што више се у овој материји обучавати,
али и омогућити суду да има адекватне услове за поступање, било кроз специјализацију већа у ближој будућности, али, свакако у повећању броја судија, с обзиром на број предмета, многоврсност материје, великог броја института и обилност прописа и судске праксе, која мора да се савлада и савладава,
ради квалитетног и пажљивог судовања, у ма ком управно-судском спору, у
ма ком институту, а нарочито у онима који су новији за судску праксу Управног суда, међу које се, као један од најсложенијих, свакако има уврстити заштита конкуренције.

401

Билтен Врховног касационог суда

Радојка Маринковић
судија Управног суда

ПОЛОЖАЈ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Сажетак
Предмет рада је разматрање питања о надлежности и критеријумима на основу којих изборне комисије одлучују о признавању положаја
политичке странке националне мањине подносиоцу проглашене изборне
листе и после доношења Закона о политичким странкама који, између
осталог, дефинише појам и уређује поступак регистрације политичке
странке националне мањине и који према предмету свог уређења представља lex specialis у односу на изборне прописе. У раду је приказан и преглед уставне, судске и изборне праксе на дату тему. Разматрано питање је
од битног утицаја, с обзиром на меру "позитивне дискриминације" ради
обезбеђења стварне политичке партиципације националних мањина, установљену изменама Закона о избору народних посланика из 2004. године1,
којом је политичким странкама националних мањина и коалицијама тих
странака омогућено да учествују у расподели мандата и када су добиле
мање од 5% гласова од укупног броја бирача који су гласали. Ова мера садржана је и у прописима који уређују изборни поступак на покрајинском
и локалном нивоу. С обзиром да предмет произлази из значаја политичке
репрезентације и нормативног опредељења Републике Србије за признавање и гарантовање индивидуалних и колективних права националних
мањина које живе на њеној територији, дат је кратак приказ међународних стандарда и препорука, те законодавноправни оквир заштите права
мањина у Републици Србији у области културе, образовања, обавештава1

"Службени гласник РС" 18/2004 од 25.2.2004. године, који је ступио на снагу 26.2.2004.
године, измењен је члан 81. Закона о избору народних посланика, тако да је политичким
странкама националних мањина и коалицијама тих странака омогућено да учествују у
расподели мандата и када су добиле мање од 5% гласова од укупног броја бирача који
су гласали.
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ња и језика и писма. Сагласно предмету разматрања, посебно су приказани међуародни стандарди и препоруке за учешће мањина у јавној власти,
те законска решења о положају мањина у изборним законодавствима земаља у окружењу. Тема рада произашла је из спорних правних питања која су се у пракси појавила у изборном процесу у изборима 2016. године.
Циљ рада је да укаже на потребу усклађивања прописа из области изборног права са касније донетим прописима који су према предмету уређења
lex specialis у односу на правна питања регулисана изборним прописима,
али и обавезу поштовања достигнутих нивоа заштите мањинских права и
обавезу поштовања начела правичности2 кроз обезбеђивање уједначене
примене прописа у пракси.
Кључне речи: избори, изборни поступак, политичке странке, националне мањине, позитивна дискриминација, међународни стандарди и
препоруке, заштита права мањина.
Избори и изборни систем
Избори су поступак којим народ (односно бирачи) поверава обављање политичке власти представничком телу, који онда представљају
његову (дакле народну) суверену вољу. Избори су због тога извор и темељ легитимитета целокупног система државне власти и уобичајени механизам путем кога модерне демократије бирају чланове свог представничког тела. Идеја о изборима оних који су на власти сазревала је упоредо
са развојем теорије о народном суверенитету, као основном институционалном извору посредне демократије односно представничке владавине3.
Изборни систем могао би се дефинисати као скуп односа уређених
Уставом, Законом и другим прописима који настају у изборима представника грађана у највише органе државне власти. Избори и изборни систем
кључни су чиниоци изградње демократског поретка модерне државе, који
су незамисливи без изборног надметања друштвених и политичких снага
за политичку власт. Према Оксфордском енглеском речнику избор је формално бирање особе на положај и функцију било које врсте гласањем бирачког тела. Ова врло уопштена дефиниција указује на могућност бирања
у разним удружењима једнако као што појединац може бирати и бити биран у парламенте или регионалне и локалне органе власти, те грађани пар2
3

Поглавље VI Европске конвенције о људским правима, Право на правично суђење
Викинпедија, избори
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тиципирају у изборима који се односе на разне аспекте њиховог живота.
Две основне претпоставке демократског конституисања представничких
органа народа јесу: право бирања између више понуђених могућности и
слобода бирања чија реализација мора бити правно осигурана. Из наведених општих појмова избора и изборног система може се закључити да
грађани (народ) кроз изборе поверавају обављање политичке власти представничком телу, које је по правилу изабрано вољом већине, али степен
демократичности огледа се у способности тако изабраних представника
да поверену политичку власт обављају штитећи интересе свих грађана.
Правни оквир демократског конституисања власти
у Републици Србији
Темељни правни оквир демократског конституисања власти у Републици Србији дат је одредбама Устава4, према којима је Република Србија држава српског народа и свих грађана који у њој живе, заснована на владавини права и социјалне правде, начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и слободама и припадности
европским вредностима. Сувереност Републике Србије потиче од грађана
који је врше, а ни један државни орган, политичка организација, група
или појединац не може присвојити сувереност од грађана нити успоставити власт мимо слободно изражене воље грађана. Уставом је утврђено да
се законом може прописати начин остваривања уставом зајамчених права,
да изборно право ужива правну заштиту у складу са законом и да Република Србија уређује и обезбеђује остваривање и заштиту права грађана, а
у народној скупштини се обезбеђује равноправност и заступљеност полова и представника националних мањина у складу са законом.
Основни законски оквир којим Република Србија правно осигурава уставом гарантовану сувереност грађана преко слободно изабраних
представника су: Закон о избору народних посланика5, који уређује избор
и престанак мандата народних посланика Народне скупштине Републике
Србије, Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине 6, којом се уређују избор и престанак
4

"Службени гласник РС" 98/2006
"Службени гласник РС" 35/2000, 57/03-одлука УС, 72/03-др. закон, 18/04, 85/05-др. закон, 101/05-др. закон, 104/05-др. закон, 28/11-одлука УС и 36/11
6
"Службени лист АПВ" 23/14
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мандата посланика Скупштине Аутономне покрајине Војводине и Закон о
локалним изборима7, који уређује избор и престанак мандата одборника
скупштина јединице локалне самоуправе.
Изборни систем у Републици Србији је пропорционални са јединственом изборном јединицом за целу територију државе, изборним прагом од 5% и D’Ontovom формулом расподеле мандата8. Законом о изменама и допунама закона о избору народних посланика, 2004. године, као мера "позитивне дискриминације" за листе националних мањина укинут је
изборни праг. Чланом 81. овога закона, прописано је да у расподели мандата учествују само изборне листе које добију најмање 5% гласова од
укупног броја гласова бирача који су гласали у изборној јединици, а политичке странке националних мањина и коалиције политичких странака националних мањина учествују у расподели мандата и када су добиле мање
од 5% гласова од укупног броја бирача који су гласали. Положај политичких странака националних мањина на истоветан начин је обезбеђен наведеним прописима којима је изборни процес уређен на покрајинском и локалном нивоу.
Националне мањине, појам, међународни
стандарди и препоруке
У досадашњој теорији међународног права било је више покушаја
да се одреди дефиниција појма националне мањине, међутим, до данас
није дошло до једне универзално прихваћене дефиниције. Према широко
прихваћеној дефиницији Франческа Капотортија, национална мањина је
група грађана која у односу на остало становништво државе чини бројно
мању групу људи која се налази у недоминантном положају, чији припадници имају са етничког, верског или језичког гледишта карактеристике по
7
8

"Службени гласник РС" 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11
Природни изборни праг "Представља стварну препреку коју изборни актери морају прећи да би стекли парламентарни статус. Он првенствено зависи од величине изборне јединице и формуле за транспововање гласова у мандате и назива се теоријски праг инклузивности или репрезентативности. Израчунава се као проценат гласова који одређена изборна листа мора добити да би освојила први мандат, а његова висина зависи од
величине изборне јединице (M), броја странака (S) које учествују у изборима и методе
која се користи за претварање гласова у мандате. За D’Ontovu методу која се користи за
претварање гласова у мандате у нашем изборном систему израчунава се по формули Рi
= 100 : (M+S−1)" (Jovanović, 2005: 187-188).
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којима се разликују од осталог дела становништва и који показују осећај
солидарности у сврху очувања своје културе, традиције, вере и језика9.
Државе су, као и теорија, полазиле од конкретних ситуација, али и
од својих интереса и преовлађујућих правних схватања, па није нађено
општеприхваћено решење о дефиницији појма националне мањине. У
Уједињеним нацијама и институцијама европских интеграција (Савета
Европе, Европске уније, ОЕБС-а), у заштити права лица која се од осталог
дела становништва разликују етнички, језички, верски или културолошки
кључна је општа забрана дискриминације, односно недискриминаторни
принцип како појединца тако и групе којој тај појединац припада.
Повеља Уједињених нација, која је усвојена 1945. године10, обавезује све чланице на поштовање људских права и основних слобода за све,
без разликовања расе, пола, језика или вере. Универзална декларација о
људским правима УН, јамчи свим људима слободу и једнакост у достојанству и правима, без обзира на било какву разлику као што су раса, боја коже, пол, језик, вера, политичко или неко друго опредељење, национално
или друштвено порекло, власништо, рођење или неки други статус. Према
Пакту о грађанским и политичким правима из 1966. године, државе су
обавезне да законом забране свако заговарање националне, расне или верске мржње која представља подстицање на дискриминацију, непријатељство или насиље. Међународна конвенција о укидању свих облика дискриминације (1965) је основни документ Уједињених нација у борби против расизма и дискриминације, којим је утврђено да државе чланице осуђују сваку пропаганду и све организације које се руководе идејама или теоријама заснованим на супериорности неке расе или групе лица извесне
боје или извесног етичког порекла или које теже да оправдају или подрже
сваки облик расне мржње или дискриминације, уз обавезу уношења у
унутрашње законодавство одредаба којима се овакво поступање посебно
забрањује и кажњава. Према члану 14. Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода, усвојене у Риму 1950. године, одређу9

Capotorti, Francesko, специјални известила УН, Study on the rights of persons belonging to
ethic, Religious and linguistic minorities, УН documents, E/CN.4/Sub.2/1979/384.Str568
10
Побројана међународна документа су из Извода из међународних докумената, Правни
факултет у Загребу, Катедра за Међународно јавно право, 1977. год. и из приручника
Бранко Милинковић и Сања Милинковић, Националне мањине у међународном и југославенском правном поретку, међународна политика, Правни факултет, Институт за међународну политику и привреду, Београд 1997. година
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је се да се уживање права и слобода предвиђених у овој Конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја
коже, језик, вероисповест, политичко и друго мишљење, национално или
социјално порекло, веза с неком националном мањином, имовно стање
или други статус. У завршном акту КЕБС-а из Хелсинкија 1975. године,
такозвани VII принцип, садржи део према коме ће државе учеснице, на
чијој територији постоје националне мањине, поштовати право лица која
припадају овим мањинама на једнакост пред законом, пружиће им пуну
могућност за стварно уживање људских права и основних слобода и штитиће на тај начин њихов легитиман интерес у овој области.
Конференција о људској димензији КЕБС-а из Копенхагена 1990.
године , у низу тачака даје закључке и препоруке у погледу решавања положаја и заштите националних мањина. У погледу обавеза држава учесница у тачки 33. овог документа наводи се да ће штитити етнички, културни,
језички и верски идентитет националних мањина и на својој територији
створити услове за унапређење тог идентитета. У овом документу је велики број релевантних препорука о разним аспектима положаја мањина, па
и око њихове заступљеност у јавном животу. У Европској повељи о регионалним и мањинским језицима из 1992. године, дати су неки елементи
који указују и на појам националне мањине дефиницијом према којој су
"регионални мањински језици, језици који су традиционално у употреби
на одређеној територији једне државе од стране држављана те државе који
чине бројчано мању групу од остатка становништва те државе и који су
различити од званичног језика те државе, што не укључује дијалекте званичног језика те државе или језике радника миграната".
11

У Хелсиншким одлукама донетим 1992. године, организација за
безбедност и сарадњу у Европи (ОЕБС) установила је високог комесара за
националне мањине по чијој иницијативи су радом тима међусобно признатих независних стручњака извећане Препоруке из Лунда 12 о делотворном учешћу националних мањина у јавном животу. У изради препорука
11

Извор: Фондација за мултиетничке односе , ISBN 90-7598901-6, у издању Канцеларије
високог комесара за националне мањине, 1996. година
12
Препоруке из Лунда о делотворном учешћу националних мањина у јавном животу са објашњењима, извор: Фондација за међуетничке односе, септембар 1999. године, Препоруке су добиле по шведском граду у којем је одржан последњи састанак стручњака када
су препоруке и уобличене.
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коришћени су међународни стандарди којe су прихватале све државе учеснице ОЕБС-а13, посебно документа из Копенхагена усвојеног на конференцији о људској димензији ОЕБС-а, који у делу под IV разрађује стандарде везане за националне мањине. Према Препорукама из Лунда, у делу
под називом "избори" указује се на значај изборног процеса и потребу
олакшавања учешћа мањина у политичком животу државе кроз гарантовање лицима која припадају националним мањинама права да учествују у
вођењу јавних послова, што обухвата и право да без дискриминација гласају и да се кандидују за јавне функције; наводи се да прописи о настанку
и активностима политичких партија морају да буду у складу са начелом
међународног права о слободи удруживања, које начело обухвата слободу
стварања партија које се темеље на припадности заједници, као и партија
које се искључиво не поистовећују са интересима одређене заједнице, те
да изборни систем мора да олакша мањинама представљање и утицај. Тамо где се мањине налазе на компактној територији изборне јединице, њихову довољну заступљеност могао би да обезбеди пропорционални изборни систем у коме проценат гласова које једна партија добије одлучује о
броју освојених посланичких места, а бољој заступљености мањина могу
да помогну неки облици преференцијалног гласања у којима гласачи рангирају кандидате по сопственом избору или нижи бројчани праг заступљености у законодавном телу14.
Из међународних докумената уочава се да је циљ заштите мањинских права изједначавање положаја мањине са већинским становништвом
у остаривању грађанских и политичких, економских, социјалних и културних права, која се по својој садржини често преплићу међусобно. Државама је остављена широка могућност да прагматично, према конкретној
ситуацији одреде на који начин и у ком обиму ће штити националне мањине, што омогућава проширивање и прилагођавање њихове заштите
приликама и политичким и економским могућностима саме државе. Ипак
оно што представља одређене основне стандарде и обавезе које се морају
преузети, су забрана тортуре и дискриминације. Изузев ових, суштина
значаја међународних стандарда и препорука јесте у вољи државе да сама

13
14

Србија дефинише чланство као правна следбеница СФРЈ од 1975. године
Препоруке из Лунда поглавље II део А решења на нивоу средишње власти, члан 6.; поглавље IV, гаранције део А, уставна и правна заштита
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одреди врсту и ниво заштите права мањина на својој територији, али се
преузете обавезе и достигнути ниво заштите морају поштовати.
Законски оквир заштите права националних мањина у области
културе, образовања, информисања и употребе језика и писма у Републици Србији.
Република Србија, као чланица међународних организација, и обвезник потписаних међународних уговора и конвенција, у националном
законодавству је донела низ прописа којима је правно разрадила и санкционисала обавезу заштите права националних мањина. Према регистрованом попису, Србија се сврстава међу земље са наглашеном хетерогеном
структуром становништва са евидентираних 19 националних мањина15, не
рачунајући посебан број етничких заједница. Заштита права припадника
националних мањина уређена је Уставом16 и ратификованим међународним конвенцијама, Законом о заштити права и слобода националних мањина17 и Законом о националном Савету националних мањина18, Статутом АП Војводине19 и покрајинским прописима, као и статутима градова
и општина и њиховим одлукама.
Како је већ наведено, према члану 1. Устава, Република Србија је
држава српског народа и свих грађана који у њој живе, заснована на владавини права и социјалној правди, начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и слободама и припадности европским вредностима. Из наведене одредбе уочава се либерални концепт демократске
владавине, који почива на заштити индивидуалних права, односно једнаких права свих грађана Републике Србије, али и заштита колективитета,
начелом поштовања мањинских права. Закон о заштити права и слобода
националних мањина, може се сматрати општим законом у области права
15

Републички завод за статистику, по попису становништва из 2011. године
Уставом Републике Србије у глави другој под посебним називом "Људска и мањинска
права и слободе" под насловом "Права националних мањина" одредбама чл. 75. до 81.
прописана су општа и посебна начела заштите права националних мањина на територији Републике Србије
17
"Службени лист СРЈ" 11/02", "Службени лист СЦГ" 1/93 и "Службени гласник РС"
72/09-други закони. Закон је донет на федералном нивоу, али је након престанка постојања државне заједница Србија и Црна Гора постао републички закон и као такав је и
данас на снази.
18
"Службени гласник РС" 72/09... 55/2014
19
Службени лист АП Војводине 17/2009
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националних мањина, обзиром да су предмет уређења овог закона: начин
остваривања индивидуалних и колективних права која су Уставом или међународним уговорима гарантована припадницима националних мањина,
заштита националних мањина од сваког облика дискриминације, остваривање права и слобода и успостављање инструмената којима се обезбеђују
посебна права националних мањина на самоуправу у области образовања,
употребе језика, информисања и културе и образовање установа ради
олакшавања учешћа мањине у власти и управљању јавним пословима, те
да садржи дефиницију појма, према којој је национална мањина у смислу
овог закона, свака група држављана СРЈ која је по бројности довољно репрезентативна, иако представља мањину на територији СРЈ, припада некој од група становништва које су у дуготрајној и чврстој вези са територијом СРЈ и поседује обележја као што су језик, култура, национална или
етичка припадност, порекло или вероисповест, по којима се разликује од
већине становништва и чији се принципи одликују бригом да заједно одржавају свој заједнички идентитет, укључујући културу, традицију, језик и
религију, као и све групе грађана који се називају или одређују као народи, националне и етичке заједнице, националне и етичке групе, националности и народности, а испуњавају напред наведене услове. Други, посебно важан пропис у области права националних мањина је Закон о националним саветима националних мањина, према коме припадници националних мањина у Републици Србији ради остваривања права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и
писама, могу да изаберу своје националне савете који представљају националну мањину у наведеним областима, учествују у процесу одлучивања
или одлучују о питањима из тих области и оснивају установе, привредна
друштва и друге организације из ових области, а сам закон уређује надлежност националних савета националних мањина у датим областима, поступак избора националних савета, њихово финансирање и друга питања
од значаја за рад националних савета20. Ваља напоменути да Статут АП
Војводине, као основни правни акт на нивоу покрајине, осим српског,
омогућава равноправну службену употребу још пет језика: мађарског,
словачког, румунског, русинског и хрватског језика, којима говоре при20

Припадници 17 националних мањина у Србији, последњи пут су бирали своје националне савете непосредним путем на изборима 2014. године, на које нису изашле руска и
турска мањина
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падници пет најзаступљенијих мањина у Војводини, те да се чињеница о
равноправној употреби поменутих језика и у војвођанском парламенту,
често наводи као јединствен пример у Европи. Осим тога, поред наведених прописа којима су права националних мањина, основни предмет уређења, ова права штите се и одредбама низа других прописа у различитим
областима права. Тако нпр. Закон о јавном бележништву21, прописује да
се при избору јавних бележника нарочито води рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина и познавању правне терминологије на језику националне мањине, који је у службеној употреби на подручју јединице локалне самоуправе за коју се именују јавни бележници.
Имајући у виду наведено може се закључити, а овај закључак садржан је и у оцени међународних институција22, да Република Србија има
уређену заштиту права националних мањина на свим нивоима власти, како републичком тако и покрајинском и локалном нивоу, усвојила је веома
напредне законе како би осигурала заштиту људских и мањинских права,
те има задовољавајући законодавни правни оквир који се односи на заштиту права припадника националних мањина на њеној територији у
области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и
писма, али је објективно и да се њихова пуна примена у пракси може
остваривати само у сразмери са економским могућностима државе.
Учешће националних мањина у јавној власти
Препоруке из Лунда
Препорукама из Лунда о ефикасном учествовању националних мањина у јавном животу, међународна заједница је посебно указала да политичка партиципација националних мањина не представља само право, већ
и инструмент заштите права мањине, те да заштита мањинских права не
може бити потпуна без њиховог укључивања у политичке процесе и без
истовременог постојања адекватног оквира доступности јавне власти припадницима националних мањина, а основни облик учествовања у јавној
21
22

Члан 29. став 4. Закона о јавном бележништву, ("Службени гласник РС" 31/2011),
"Надлежности националних савета су на нивоу који је Србија одлучила да додели мањинама и у потпуности су у складу са међународним стандардима, а у неким деловима чак
и превазилазе. Важно је да се достигне и њихова пуна примена у пракси", шеф мисије
ОЕБС-а у Србији, извор: Minority News, октобар 2014. године,
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власти јесте да им се управо кроз изборни систем омогући да бирају своје
представнике и да буду бирани у органе државне власти.
Учешће националних мањина у јавном животу према изборном
законодавству у земљама у окружењу
У пракси држава у региону југоисточне Европе примењени су различити модели партиципације националних мањина у процесу доношења
одлука. У Републици Хрватској, која је у преамбули Устава побројала 22
националне мањине на својој територији, поред права на мањинску самоуправу на локалном и регионалном нивоу, националним мањинама гарантује се одређени број заступничких места и извршних функција у локалним, регионалним и централним органима власти23. У Републици Словенији24, у правном оквиру везаном за националне мањине истиче се постојање две аутохтоне националне мањине – Мађари и Италијани, којима су
зајамчена два места у државном збору, док остале мањине (Срба и Хрвата
има чак 2% више од Италијана и Мађара) немају једнака права као аутохтоне мањине у Словенији. Румунија има за националне мањине обезбеђене мандате у парламентима, а у Мађарској је развијен систем мањинских
самоуправа на локалном и централном нивоу. Република Црна Гора је изменама Закона о избору одборника и посланика из 2011. године, смањила
изборни цензус на 07% (хрватима 0,35%) ради омогућавања повлашћеног
полажаја представника националних мањина у расподели мандата25. До
ових измена појам националних мањина у Црној Гори није третиран, а повлашћен положај у изборном поступку имали су само Албанци.
Учешће националних мањина у изборном поступку
у Републици Србији
У изборном поступку Република Србија је, поштујући преузете
међународноправне обавезе, остваривање индивидуалних и колективних
права националних мањина правно осигурала Изменама Закона о избору
народних посланика из 2004. године, а затим са истим законским реше23

Закон о изборима заступника у Хрватски сабор (Народне новине број 62/2003-пречишћени текст); Закон о избору чланова представничких тјела јединица локалне и подручне - регионалне самоуправе (Народне новине број 44/05-пречишћени текст)
24
Закон о волитвах в државни збор (Уредни лист РС 44/92...109/06)
25
Закон о избору одборника и посланика ("Службени лист Црне Горе" 4/98...46/2011)
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њем у изборним законима којима се уређује избор посланика односно одборника на покрајинском и локалном нивоу. Према датим законским решењима, политичке странке националних мањина и коалиције политичких странака националних мањина учествују у расподели мандата и када
су добиле мање од 5% гласова од укупног броја бирача који су гласали.
Дакле, у Републици Србији припадници националних мањина изборно право остварују као индивидуално право да бирају и буду бирани
на истоветан начин на који је ово право гарантовано свим грађанима, бирачима у Републици Србији, али и као колективно право учествовањем у
изборном поступку политичких странака националних мањина и коалиција тих странака, којима законодавац право на учествовање у расподели
мандата признаје и онда када су добиле мање од 5% гласова од укупног
броја гласова бирача који су гласали у изборној јединици.
Према изборним прописима право учествовања у изборној трци
односно предлагања кандидата, под условима утврђеним законом, имају
регистроване политичке странке и страначке коалиције као и групе грађана. Према Закону о избору народних посланика и Закону о локалним изборима, услови за утврђивање и проглашење изборне листе, укључујући
број потписа бирача који треба да подрже изборну листу, истоветни су за
изборну листу сваке политичке странке па тако и политичке странке националне мањине. Према оцени Уставног суда26, "искључење елиминаторне клаузуле у финалној етапи процеса је довољна мера "позитивне
дискриминације" која обезбеђује адекватну, односно равноправну заступљеност мањина у централном представничком органу власти Републике
Србије", а "тумачење којим се намеће обавеза законодавцу да за изборне
листе мањинских заједница примени мере "позитивне дискриминације" у
свим етапама изборног процеса, по оцени Уставног суда, нема објективног правног упоришта нити у Уставу нити у потврђеним међународним
уговорима, па ни у Оквирној конвенцији о заштити мањина". Међутим,
треба обратити пажњу да према Покрајинској скупштинској одлуци о избору посланика у скупштину АП Војводине, политичке странке националних мањина и коалиције политичких странака националних мањина могу
предлагати кандидате за посланике, које својим потписима подржи најма26

Одлука Уставног суда IУп-42/2008 од 14.04.2011. године, Оцена уставности члана 43.
став 1. Закона о избору народних посланика
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ње 3.000 бирача по изборној листи, што у односу на републички и локални ниво избора представља ширу меру "позитивне дискриминације", примењену и у фази кандидовања, имајући у виду да према истом пропису
политичке странке које нису мањинске, морају да обезбеде подршку најмање 6.000 бирача по изборној листи27.
Остваривање политичке партиципације националних мањина прописаном
мером "позитивне дискриминације" у изборном поступку
Изборни прописи садрже идентичну дефиницију према којој су
политичке странке националних мањина оне странке чији је основни циљ
представљање и заступање интереса националних мањина и заштите и побољшања права припадника националних мањина, у складу са међународно правним стандардима, а о томе да ли подносилац изборне листе има
положај политичке странке националне мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина одлучују изборне комисије при
проглашењу изборне листе, а на предлог подносиоца изборне листе који
мора бити стављен при подношењу изборне листе.28 Ближи критеријуми
на основу којих изборне комисије одлучују о томе којим страначким листама ће признати положај политичке странке националне мањине, произлазе из саме законске одредбе, а у пракси је Упутством за спровођење избора, као подзаконским актом, побрајана документација коју подносилац
прилаже уз предлог за признавање положаја политичке странке националне мањине.
Имајући у виду да политичке странке националне мањине у расподели мандата учествују и када добију мање од 5% гласова од укупног броја гласова бирача који су гласали у изборној јединици, одлука изборне комисије о признавању подносиоцу проглашене изборне листе положаја политичке странке националне мањине је од битног утицаја на остваривање
политичке партиципације националних мањина прописаном мером позитивне дискириминације.

27
28

Члан 25. Покрајинске скупштинске одлука о избору посланика у Скупштину АП Војводине
Члан 81. ст. 3. и 4. Закона о избору народних посланика; члан 40. ст. 5. до 7. Закона о
локалним изборима и члан 47. ст. 5. и 6. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АПВ
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Доношењем Закона о политичким странкама 29, законодавац је
оснивање и положај политичких странака, упис и брисање из регистра,
престанак политичких странака и друга питања од значаја за рад политичких странака посебно уредио одредбама тог закона. У смислу овога закона, политичка странка националне мањине, је организација грађана слободно и добровољно удружених, основана ради остваривања политичких
циљева демократским обликовањем политичке воље грађана и учешћа на
изборима, чије је деловање посебно усмерено на представљање и заступање интереса једне националне мањине и заштиту и унапређење права припадника те националне мањине у складу са уставом, законом и међународним стандардима, уређено оснивачким актом, програмом и статутом
политичке странке. Политичку странку националне мањине могу основати најмање 1.000 пунолетних и пословно способних држављана Републике Србије. Програм политичке странке садржи опис политичких начела,
циљева и вредности за које се политичка странка залаже, а статут је
основни општи акт политичке странке. Политичка странка стиче статус
правног лица даном уписа у Регистар политичких странака, с тим што се у
Регистар, поред осталог, уписује положај политичке странке националне
мањине у смислу истог закона Подаци уписани у регистар су јавни у складу са законом и свако се може поуздати у тачност података уписаних у регистар. Вођење регистра политичких странака и надзор над спровођењем
овог закона је у надлежности министарства надлежног за послове државне управе30.
И после ступања на снагу Закона о политичким странкама, који је
према предмету свог уређења lex specialis, јер посебно регулише оснивање и положај политичких странака, упис и брисање из регистра, престанак политичких странака и друга питања од значаја за рад политичких
странака, у правном систему су остале одредбе изборних прописа којима
је дефинисан појам политичке странке националне мањине, одређена надлежност изборних комисија и критеријуми по којима изборне комисије
одлучују да ли ће подносиоцу проглашене изборне листе који је регистрована политичка странка националне мањине признати положај политичке
странке националне мањине. Ово је у примени прописа у пракси отворило
два важна правна питања: 1. да ли су изборне комисије надлежне да и по29
30

"Службени гласник РС" 36/09 и 61/15 – Одлука Уставног суда
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сле доношења Закона о политичким странкама одлучују о томе да ли ће
подносиоцу изборне листе који је већ регистрован као политичка странка
националне мањине, признати положај политичке странке националне мањине и 2. ако су изборне комисије надлежне за доношење одлуке о признавању подносиоцу проглашене изборне листе положаја политичке
странке националне мањине, на основу којих критеријума одлучују и да
ли донета одлука има конститутивни или деклараторни карактер, с обзиром да се ради о политичкој странци националне мањине која је уписана у
Регистар политичких странака од стране надлежног органа.
Полазећи од чињенице да је појам политичке странке одређен и
одредбама Закона о избору народних посланика, односно Закону о локалним изборима и да су изборне комисије тим прописима одређене као органи за спровођење избора, те да се одлука о положају политичке странке
националне мањине у изборном поступку доноси по предлогу подносиоца
изборне листе који мора бити стављен при подношењу изборне листе,
сматрам неспорним да су изборне комисије овлашћене да доносе одлуку
по предлогу подносиоца изборне листе да му се призна положај политичке странке националне мањине, која одлука мора бити заснована на примени законом прописаних објективних критеријума и образложена.
Међутим, како Закон о политичким странкама као lex specialis,
прописује ближе услове које политичке странке морају да испуњавају да
би биле регистроване као политичке странке националне мањине, а имајући у виду јединственост правног система и правне максиме lex specialis
derogat legi generali и lex posterior derogat legi priori, након ступања на
снагу Закона о политичким странкама, одлука изборне комисије своди се
на констатацију чињенице да ли је политичка странка уписана у Регистар
политичких странака као политичка странка националне мањине, проверавајући испуњеност формалних критеријума да се проглашена листа третира као мањинска. Другачијим поступањем обесмишљава се одлука надлежног органа јавне власти, министарства надлежног за државну управу и
примена Закона о политичким странкама. Овакво мишљење о примени
наведених прописа изражено је и у одлуци Уставног суда, према коме су
после ступања на снагу Закона о политичким странкама ближи критеријуми на основу којих Републичка изборна комисија одлучује о томе којим
страначким листама ће признати положај странке националне мањине,
прописани тим законом, те да се одлучивање изборне комисије о томе ко416
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ја странка има статус политичке странке националне мањине, после спровођења одредаба Закона о политичким странкама, своди на констатацију
те чињенице, на основу увида у извод из Регистра политичких странака 31.
Даље, у Републици Србији су од ступања на снагу Закона о политичким странкама одржани избори 2012, 2014. и 2016. године. У изборном поступку 2012. и 2014. године, изборне комисије су подносиоцима
изборних листа који су поднели предлог да им се призна положај политичке странке националне мањине, такав положај и признавале, придржавајући се законом прописаних критеријума и усклађене примене изборних
прописа и Закона о политичким странкама. Према званичним подацима
Републичке изборне комисије, на изборима 2014. године, учествовало је
седам политичких странака односно коалиција политичких странака, којима је признат положај политичке странке националне мањине, и то: Савез војвођанских Мађара, СДА Санџак, Партија за демократско деловање,
Руска странка, Црногорска партија, Листа националних заједница (БДЗМПСЗ-ДЗХ-МРМ-МЕП) и Коалиција свих народа и народности (РДССДС-Русинска и Словачка странка националне мањине). Према званичним подацима четири од наведених седам странака учествовало је у расподели мандата и то: Савез војвођанских Мађара са шест мандата, СДА
Санџак са три мандата и Партија за демократско деловање Риза Хаљими
са два мандата. Остале странке: Руска странка, Црногорска партија, Листа
националних заједница и Коалиција свих народа и народности, нису
оствариле право на учествовање у расподели мандата, и поред чињенице
да им је признат положај политичке странке националне мањине.
Одлуке изборних комисија, којима је подносиоцима изборних листа признат положај политичке странке националне мањине, образлагане
су чињеницом да је утврђено да је актом Министарства за државну управу
и локалну самоуправу подносиоцу утврђен статус политичке странке националне мањине, да је у важећем Статуту регистроване политичке странке дефинисано да наведена политичка странка заступа интересе националне мањине, као и да су важећим програмом странке, разрађени детаљно
циљеви и политичко заступање мањине. Такође, оцењено је да изборна
комисија није имала обавезу да утврди да ли је ова политичка странка заиста мањинска и да ли постоји потреба да нека политичка странка заступа
31

Одлука Уставног суда I УП-42/2008 од 14.4.2011. године
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мали број припадника националне мањине који живе на подручју јединице локалне самоуправе, с обзиром на Уставом зајемчено право националних мањина на заштиту својих права и интереса на целокупној територији
Републике Србије. На овај начин у пракси изборних комисија, као органа
за спровођене избора дефинисани су одређени нивои заштите мањинских
права за учествовање у изборном поступку. У изборном спору није заблежен већи број предмета по овом правном питању, а Управни суд је у две
одлуке донете 2014. године 32 оценио законитим ожалбене одлуке изборних комисија којима је са напред датих разлога подносиоцу изборне листе
признат положај политичке странке националне мањине, чиме је ниво постављених стандарда заштите мањинских права у изборном поступку добио и судску потврду.
Међутим, супротно пракси и достигнутом ниову заштите
мањинских права у изборима 2014. године, изборне комисије су у изборима 2016. године, одлуке којима су одбијани предлози регистрованих политичких странака националних мањина, као подносилаца проглашених изборних листа да им се призна положај политичке странке националне мањине, доносиле утврђивањем броја припадника националне мањине на територији Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе, заступљеност припадника националне мањине на изборној листи, те учествовања припадника националне мањине у изборима за националне савете националних мањина. Одлучујући у изборном спору по жалбама против
оваквих одлука изборних комисија, Управни суд је, кроз ставове изражене
у судским одлукама33 нашао да "наведени критеријуми одредбама Закона
о избору народних посланика нити Закона о локалним изборима, нису
прописани као критеријуми за одлучивање о признавању положаја политичке странке националне мањине, те да је следствено томе Изборна комисија дужна да одлуку о предлогу странке да јој се призна такав положај, заснива на критеријумима прописаним законом. Такође, имајући у
виду Уставом Републике Србије загарантована права националних мањина на заштиту својих права и интереса на целокупној територији Републике Србије, политичка странка која је регистрована као политичка странка
националне мањине, у складу са Актом о регистрацији, Статутом и Програмом странке, може да учествује на локалним изборима на целокупној
32
33

Одлука Управног суда Уж. 20/2014 од 7.3.2014. и Уж. 21/2014 од 7.3.2014. године
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територији Републике Србије као странка националне мањине на начин
прописан одредбама Закона о избору народних посланика, односно Закона о локалним изборима. Ово даље значи да подносилац проглашене изборне листе за изборе за народне посланике у Републичкој скупштини односно одборнике скупштине јединице локалне самоуправе, ако је регистрована као политичка странка националне мањине, на тим изборима
има положај политичке странке националне мањине." Следствено наведеном, Управни суд је на седници свих судија заузео правни став да "политичка странка подносилац проглашене изборне листе која је уписана у регистар политичких странака као странка националне мањине, односно коалиција таквих странака, у изборном поступку има положај странке националне мањине, уколико предложи да јој се такав положај утврди"34, а одлукама донетим у спору пуне јурисдикције, регистрованим политичким
странкама националних мањина, које су подносиоци проглашене изборне
листе, уз коју су поднели такав предлог, признат је положај политичке
странке националне мањине.
Овакав став, који је сагласан одлуци Уставног суда из 2011. године, произлази из одлука изборних комисија донетих у изборима 2014. године, а потврђен је судском праксом израженом кроз одлуке Управног суда донете у изборном спору. Заузетим правним ставом у изборним споровима 2016. године, Управни суд је суштински, при истом чињеничном и
правном стању, поступио сагласно постојећој изборној и судској пракси и
поштујући достигнути ниво заштите мањинских права у остваривању политичке партиципације националних мањина која је изборним законима
загарантована мером "позитивне дискриминације" у финалној фази избора, а огледа се у праву политичких странака националних мањина да учествују у расподели мандата и када су добиле мање од 5% гласова од укупног броја бирача који су гласали.
Према извештају Републичке изборне комисије о укупним резултатима избора за народне посланике Народне скупштине одржане 2016.
године35, на овим изборима је учествовало осам политичких странака националних мањина и то: Савез војвођанских Мађара, Бошњачко-демократска заједница Санџака, СДА Санџак, Зелена странка, Партија за демо34
35

Став Управног суда заузет на седници свих судија одржаној дана 6.4.2016. године
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кратско деловање Ардита Синани, Руска странка, Српско-руски покрет и
Републиканска странка. Према изборним резултатима, право да учествују
у расподели мандата добили су: Савез војвођанских Мађара са 4 мандата;
Бошњачка демократска заједница, са два мандата; СДА Санџака са два
мандата, Зелена странка са једним мандатом и Партија за демократско деловање Ардита Синани, са једним мандатом. Без права на учествовање у
расподели мандата, без обзира на признати положај политичке странке
националне мањине, остали су Руска странка, Српско-руски покрет и Републиканска странка.
Закључак
Заштита права националних мањина је међународним конвенцијама и препорукама посебно уређена. Поштујући преузете обавезе међународног права, Република Србија је израдила широк законодавни правни
оквир заштите мањина које живе на њеној територији у области културе,
образовања, информисања и језика, који се реализује сагласно економским могућностима саме државе. Поред заштите ових права, посебно је
изборним законодавством уређено остваривање колективних права националних мањина у представничким телима на свим нивоима власти, те политичке странке националних мањина и коалиције политичких странака
националних мањина учествују у расподели мандата и када су добиле мање од 5% гласова од укупног броја бирача који су гласали. О томе да ли
подносилац изборне листе има положај политичке странке националне
мањине одлучују изборне комисије. Након спровођења одредаба Закона о
политичким странкама, одлука изборне комисије о предлогу политичке
странке која је подносилац проглашене изборне листе да јој се призна положај политичке странке националне мањине своди се на констатацију
чињенице да ли се ради о политичкој странци која је уписана у регистар
политичких странака као странка националне мањине. Ово јер политичка
странка, подносилац проглашене изборне листе која је уписана у регистар
политичких странака као странка националне мањине, односно коалиција
таквих странака, у изборном поступку има положај странке националне
мањине, уколико предложи да јој се такав положај утврди.
Изборни резултати показују да признавање положаја политичке
странке националне мањине није гаранција учествовања у расподели мандата у представничким телима и да одлуку о томе које ће изборне листе
420

Управна секција
учествовати у расподели мандата дају бирачи, односно они којима сувереност изворно и припада. Међутим, доследна примена права, поштовање
достигнутих нивоа заштите и начела правичности израженог кроз поштовање изборне и судске праксе и уважавање одлука Уставног суда, су важни показатељи реализације законодавног правног оквира који је Република Србије поставила у погледу стварања могућности за учешће националних мањина у јавној власти.
Измене изборних закона су неопходне ради њиховог усклађивања
са прописима у јединственом правном систему Републике Србије. На то
указују два битна разлога: Закон о избору народних посланика, који се
према Закону о локалним изборима сходно примењује и на изборе на локалном ниову, донет је на основу Устава Републике Србије из 1990. године, а примењује се и после доношења Устава Републике Србије од 2006.
године, без потпуног усклађивања са његовим одредбама; од доношења
Закона о избору народних посланика и Закона о локалним изборима донет
је низ законских прописа који су према предмету уређења lex specialis у
односу на правна питања дефинисана тим изборним прописима. Наведено
отвара простор неуједначеној и недоследној примени закона, а последица
тога је ограничавање Уставом зајамчене слободе и права грађана у области изборног права, па и питања положаја националних мањина у остваривању изборног права у Републици.
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Зорица Китановић
судија Управног суда

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ
Увод
У циљу побољшања ефикасности правде, обезбеђивања стварног
и ефикасног приступа судовима и другим органима те остварењa принципа једнакости и недискриминације, који подразумевају једнакост свих
особа пред законом, као и правo на правично суђење којe гарантује Устав
Републике Србије и међународни документи о људским правима, Република Србија је започела развој система бесплатне правне помоћи.
У раду који следи биће дат преглед садашњег стањa бесплатне правне помоћи и законске регулативе у Републици Србије и решења која нуди
Нацрт Закона о бесплатној правној помоћи1 као и међународних и европских стандарда из праксе Савета Европе и Европске уније из области права
на правично суђење те његовог сегмента бесплатне правне помоћи са освртом на најважније прописе које је Република Србија ратификовала.
Садашње стање у области бесплатне правне помоћи
у републици Србији
Устав Републике Србије2, у члану 67. гарантује сваком појединцу право на правну помоћ, чиме је ово право по првим пут у нашем правном систему стекло статус Уставом зајемченог људског права. Према
Уставу Републике Србије право на правну помоћ, укључује и бесплатну
правну помоћ, а користи се под условима одређеним законом. Наведено
право имају сви грађани Србије, али и странци и особе без држављанства
под одређеним условима у складу са законом.
Одредбе о правној помоћи садржане су у више закона, које регулишу само поједине видове правне помоћи.

1
2

Нацрт Закон о бесплатној правној помоћи
Устав Републике Србије из 2006. године
422

Управна секција
Тако Законом о локалној самауправи3 у члану 20. тачка 31.
предвиђа да општина организује службу правне помоћи док је Законом о
адвокатури4 предвиђено да Адвокатска комора може организовати пружање бесплатне правне помоћи на територији Основног суда.
Закон о парничном поступку5 предвиђа да особе које су странке
у парничном поступку и које нису у могућности да сносе трошкове поступка због недостатка материјалних средстава, могу да буду ослобођене
те обавезе делимично или потпуно под условима које предвиђа наведени
закон. Према одредбама овог Закона на суду је да донесе одлуку да ли ће
лице ослободити плаћања судских такси, предујма за трошкове сведока,
вештака, увиђаја и судских огласа или само плаћања трошкова судских
такси о чему ће донети решење на које странка има право жалбе. Лице које жели да оствари ово право, потребно је да поднесе предлог суду за
ослобађање трошкова, да наведе све чињенице и доказе који указују на
имовинско стање, а по потреби доказе може прикупити и суд на основу
чега ће донети одлуку и посебно вредновати о ком предмету спора се ради, колико лица издржава лице које тражи ослобађање од трошкова поступка, његове приходе и приходе целе породице као и све друге околности случаја. Уколико се ради о лицу које је у потпуности ослобођено од
плаћања свих трошкова поступка има право и на бесплатног адвоката, који се поставља по редоследу са списка адвоката. Такође уколико се утврди
да се имовинско стање лица које је тражило ослобађање од трошкова променило и да може да само сноси трошкове поступка суд је овлашћен да
укине одлуку о ослобађању од те обавезе или да донесе одлуку у којој мери ће лице надокнадити трошкове.
Бесплатна правна помоћ прописана је и Закоником о кривичном
поступку6, када се окривљеном који нема средстава да плати браниоца
под одређеним условима додељује бранилац по службеној дужности. Закоником је прецизно прописано да је одбрана обавезна уколико су лица
нема, глува, слепа или неспособна да се сама успешно бране, ако се поступак води због кривичног дела за које прописана казна затвора од осам
3

Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" 129/07...83/14)
Закона о адвокатури ("Службени гласник РС" 24/98, 26/98, ...72/02, ...31/11, 24/12)
5
Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС" 125/04, 119/09 72/11 и 55/14)
6
Законик о кривичном поступку ("Службени лист СРЈ" 70/01, 68/02 и "Службени гласник
РС" 58/04, 85/05 ... 72/09, ...72/11, ...45/13, 55/14)
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или више година. У овим ситуацијама лица морају имати браниоца од првог саслушања до правноснажног окончања кривичног поступка. Поред
тога лица морају имати браниоца и уколико су лишена слободе (налазе се
у притвору) све док притвор траје, ако је лицу суђено у одсуству до доношења одлуке односно све док суђење у одсуству траје па чак и у ситуацији када је лице због нарушавања реда удаљено из суднице као и у случају
када се води поступак за изрицање мере обавезног психијатријског лечења (од изрицања такве мере па до доношења одлуке). У напред набројаним ситуацијама бранилац може бити само адвокат. Уколико странка нема браниоца јавни тужилац или председник суда могу поставити браниоца по службеној дужности који се бира са списка адвоката које доставља
Адвокатска комора. Бранилац по службеној дужности дужан је према одредбама законика и Закона о адвокатури да странкама пружи стручну, савесну и благовремену правну помоћ, да не злоупотребљава права као и да
странку упозори на све последице одрицања и одустајања од права. Лице
има право да одбије постављање браниоца по службеној дужности, а бранилац постављен по службеној дужности може тражити да буде разрешен
из оправданих разлога, о чему одлучује суд.
Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица7, такође је предвиђена бесплатна
правна помоћ.
Такође и Закон о општем управном поступку8 предвиђа могућност ослобађања од плаћања трошкова управног поступка због слабог
имовинског стања лица, уколико надлежни орган који води поступак
утврди да би плаћање трошкова угрозило издржавање или издржавање
породице лица које тражи ослобађање од трошкова поступка. Пред надлежним органом је потребно да лице поднесе предлог за ослобађање од плаћања трошкова поступка и приложи уверење о имовинском стању као и
друге доказе. Такође, лице може, ако је незадовољно донетим решењем,
уложити жалбу на одлуку надлежног органа, а надлежни орган током поступка може да укине претходну одлуку ако више не постоје разлози због
којих је дозвољено ослобађање од плаћања трошкова.
7

Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица ("Службени гласник РС" 85/05)
8
Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" 70/01, 68/02 и "Службени гласник РС" 58/04, 85/05 ... 72/09)
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Бесплатно заступање странака, регулисано је и Породичним законом9 кроз сходну примену Закона о парничном поступку (посебни парнични поступци у вези са породичним односима) и сходну примену Закона о општем управном поступку (на поступак органа управе).
Пружање правне помоћи предвиђено је и Законом о азилу10 у том
смислу што је лицима који траже азил признато право на бесплатну правну помоћ (члан 10. став 2), а лицима којима је признато право на уточиште да имају једнака права као држављани Републике Србије у погледу
слободног приступа судовима и правну помоћ (члан 42). Такође, према
одредбама члана 38. став 1. тачка 5. истог закона, странац коме је одобрена привремена заштита има право на правну помоћ под условима прописаним за лица која траже азил.
Бесплатну праву помоћ у Србији обухвата право на општу правну
информацију, на почетни правни савет, на правни савет на састављање
поднеска, за састављање исправа и заступање. Бесплатну правну помоћ у
Србији пружају локалне самоуправе, невладине организације и синдикати, клинике при Правним факултетима, судови у складу са судским пословником и Адвокатска комора. Локална самоуправа пружа различите
видове правне помоћи од саветодавне до састављања исправа и заступања
пред судовима или другим државним органима, док удружења и разне невладине организације пружају углавном бесплатну правну помоћ у оквиру
области којима се баве и за које су специјализоване (на пример, насиље у
породици, заштита избеглица, интерно расељених лица и сл), синдикати
члановима синдикалне организације, док правне клинике на појединим
правним факултетима у Србији такође пружају правну помоћ у коју су
укључени студенти чији рад прате и контролишу професори.
У оквиру правних клиника при правним факултетима универзитета у Београду, Новом Саду и Нишу организоване су клинике и то у Новом
Саду за заштиту животне средине, у Београду за породично, облигационо,
кривично право, азил и дискриминацију, а у Нишу за заштиту права жене,
док је Приватни факултет Универзитета УНИОН основао клинику за бесплатну правну помоћ у области радног и породичног права.

9

Породични закон( "Службени гласник РС" 18/05, 72/11, 6/15)
Закон о азилу ("Службени гласник РС" 109/07)
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Град Београд је у оквиру канцеларије за младе омогућио бесплатну правну помоћ за младе до 30 година.
Правну помоћ грађанима пружају и судови у складу са Судским
пословником11 према коме је сваки суд дужан да грађанима пружи опште
правне информације и почетни правни савет (информације које се односе
на сам поступак пред судом и поједине фазе поступка, о надлежности суда, трошковима поступка, о могућностима постизања мирног решења спора и начину и месту извршења одлуке, о могућности остваривања права
на бесплатну правну помоћ, право на обавезну одбрану и др). Одређене
информације се објављују штампањем брошура, објављивањем на web
страници, или други погодан начин, а наведену правну помоћ могу пружати судијски помоћници и судско особље, док остале облике правне помоћи, писање поднесака, тужби, жалби и др. заступање пред судом пружају адвокати односно службе правне помоћи које се оснивају у јединицама локалне самоуправе.
Према списку канцеларије Савета Европе у Београду, које је сачињен и ажуриран 2015. године, правну помоћ у Србији врши више невладиних организација и то Правни скенер који се бави заштитом права пацијената и пружа правну помоћ за област здравствене заштите и права из
социјалног осигурања, Међународна мрежа помоћи која нуди услуге бесплатне правне помоћи жртвама тортуре и нехуманог третмана, Центар за
људска права – Ниш који пружа правну помоћ осуђеницима, Мрежа Одбора CHRIS која пружа директну бесплатну правну помоћ грађанима, анализира постојеће податке и надзире специфичне случајеве непоштовања
људских права у циљу измене и допуне постојећих законских и подзаконских прописа у сарадњи са домаћим и међународним организацијама и
институцијама на територији Србије које имају мрежу одбора у Нишу, Ваљеву, Неготину, Новом Пазару. Комитет правника за људска права
(YUCOM) као организација која се бави заштитом и унапређењем људских права према опште прихваћеним стандардима, међународним конвенцијама и домаћем праву и PRAXIS који остварује своје циљеве пружањем бесплатне правне помоћи јавним заговарањем као и подизањем свести о проблемима интеграције маргинализованих и социјалних искључених заједница у области држављанства и личних докумената, становања,
11

Судски пословник ("Службени гласник РС" 110/09, 70/11...113/15, 39/16 и 56/16)
426

Управна секција
образовања, здравствене и социјалне заштите и запошљавања, као и у
области заштите од сексуалног и родно заснованог насиља.
Међународни стандарди
У оквиру Уједињених нација донет је велики број међународних
докумената којима се гарантују нека основна људска права. Право на
правну помоћ представља основ за обезбеђење делотворног приступа
правди о чему основ даје Међународни пакт о грађанским и политичким правима12 из 1966. године који чланом 14. гарантује ово право за
свако лице које је оптужено за кривично дело.
Такође Конвенција о правима детета13 из 1989. године прописује
да све државе потписнице сваком детету које је лишено слободе јемче
право да му одмах буде омогућен приступ правној и другој одговарајућој
помоћи, као и право да побија законитост тог лишавања слободе пред судом и других надлежним, независним и непристрасним органима и право
на брзу одлуку у сваком таквом поступку. Такође сваком детету се гарантује право да одмах и непосредно буде обавештено о оптужбама против
њега или преко његових родитеља као и право на правну и другу одговарајућу помоћ у припреми или изношењу своје одбране.
Статутом Међународног кривичног суда у Риму14 предвиђено
је право на правну помоћ као једно од права која су загарантована окривљеном у кривичном поступку (правна помоћ у току истраге и подизања
оптужнице).
Декларацијом о основним принципима правде у вези са жртвама криминалних радњи и жртвама злоупотребе власти15 утврђена
су поједина основна начела правичности као што су помоћ жртвама током
целог поступка. Поред тога у основним начелима УН-а о улози адвоката

12

Међународни пакт о грађанским и политичким правима - Закон о ратификацији Међународног пакта грађанским и политичким правима ("Службени лист СФРЈ" 7/71)
13
Конвенција о правима детета - Закон о ратификацији Конвенције УН-а о правима детета
("Службени лист СФРЈ" - међународни уговори 15/90 "Службени лист СФРЈ - међународни уговори 4/96 и 2/97)
14
Статут Међународног кривичног суда у Риму
15
Деклерација о основним принципима правде у вези са жртвама криминалних радњи и
жртвама злоупотребе власти
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изражена је спремност о успостављању услова који су неопходни за одржавање правде.
Током година развила се пракса која се односи на питање правне помоћи у оквиру праксе Комитета за људска права из које су се издвојила
два случаја. Први по представци држављанина Јамајке, Ерол Смита и Стјуарт Овала16 (Smith v. Jamaica 1995) на издржавању затворске казне на Јамајци. Подносиоци представке између осталог тврдили су да су у односу на њих
повређена њихова грађанска права а као једно од њих и право на правну помоћ. Наиме, подносиоци захтева нису поднели уставну жалбу, јер им је одбијена правна помоћ у ту сврху. Као пропусте су навели да адвокати који су им
додељени нису ни покушали да оспоре тврдње главног сведока оптужбе на
суђењу, да позову њихове сведоке а при очигледној несагласности исказа
сведока, а да се додељени адвокат Еролу Смити није ни појавио пред жалбеним судом. При разматрању захтева Комитет за људска права је нашао да је
држава чланица одговорна за неделотворно понашање заступника, да у конкретном случају заступници нису адекватно припремили одбрану, јер нису
позвали ни једног сведока, нити се правни заступник Ерола Смита појавио
пред жалбеним судом. Поред осталог Комитет је у овој као и у ранијим одлукама изнео став да је суд у току целог поступка обавезан да процењује да ли
је заступање у складу са интересима правде.
Други, значајан случај у пракси Комитета, је случај Хенри Алана17 (Henry Allan v. Trinidad and Tobogo - 1997) који је осуђен на смртну
казну због убиства енглеског морнара која му је преиначена у доживотну
робију и који се због пропуста и повреде зајамчених права два пута обраћао Комитету за људска права. У другом захтеву је истакао између осталог и то да му је одбијена правна помоћ за подношење уставне жалбе која
се заснива на: неуставности извршења смртне казне, на дужини држања у
ходнику смрти, условима у затвору. Одлучујући о захтеву Хенри Алана,
Комитет је нашао да је повређен члан 14. став 1. Међународног пакта о
грађанским и политичким правима, јер држава чланица није обезбедила
подносиоцу захтева приступ суду подношењем уставне жалбе. Као свој
став Комитет је изнео да бесплатна правна помоћ мора бити пружена и у
поступку уставне жалбе.
16
17

Одлука по представци Ерол Смита и Стјуарт Овала (Smith v. Jamaica 1995)
Одлука по представци Хенрија Алана (Henry Allan v. Trinidad and Tobogo - 1997)
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Правна помоћ у оквиру Савета Европе
Право на приступ правосуђу је право које се штити чланом 6. став 3.
тачка (ц) Еропске конвенције о заштити људских права и основних слобода18, иако то у одредби није изричито наведено. Члан 6. став 3. тачка (ц) даје
право окривљеном да се сам брани или уз помоћ браниоца кога сам изабере
или да, уколико нема новца да плати браниоца, да га добије бесплатно, када
то налажу интереси правде. Добијањем правне помоћи оптужени стиче право
које је стварно и делотворно. Такав свој став изнео је суд у случају Artico
protiv Italije19. У наведеној одлуци се између осталог каже да се држава може сматрати одговорном за сваки недостатак правне помоћи и вођења одбране у случају да адвокат умре, озбиљно се разболи или је спречен да дужи временски период обавља своју дужност или да је избегава. Суд је дужан да га
замени или да га натера да испуњава своје обавезе.
Такав став је изнет и у случају Kamasinski protiv Austrije20. Наиме у наведеном случају је предвиђена интервенција суда у обезбеђењу делотворног заступања, кроз обезбеђење одлагања суђења уколико адвокат
није имао довољно времена или услова да се довољно добро припреми за
случај. У случају М. Protiv Ujedinjenog kraljevstva21 истакнуто је да подносилац захтева, којем је додељена правна помоћ у виду заступања адвоката, нема право да бира свог заступника, нити право да га по том питању
консултује. Из наведених других случајева може се закључити да тужени
има право на бесплатну правну помоћ ако нема довољно средстава да плати правну помоћ или ако интереси правде захтевају да се додели правна
помоћ (случај Hoang protiv Francuske)22 при чему суд посебно води рачуна о сложености случаја (случај Benham protiv Ujedinjenog kraljevstva)23, (Perks i ostali protiv Ujedinjenog kraljevstva)24, као и с обзиром на
тежину казне. Такође, Европски суд је указао да се у току трајања поступка под чимe се подразумева (у кривичном поступку цео ток од предкри18

Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода ("Службени лист СЦГ" "Међународни уговори", бр. 93/03, 5/05 и 7/05)
19
Artico protiv Italije
20
Kamasinski protiv Austrije iz 1989. godine, Bilten AIRE centra
21
Slučaj М. Protiv Ujedinjenog kraljevstva, Bilten AIRE centra
22
Hoang protiv Francuske, Bilten AIRE centra
23
Benham protiv Ujedinjenog kraljevstva, Bilten AIRE centra
24
Перкс и остали против Уједињеног краљевства, Bilten AIRE centra
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вичног поступка до извршења казне) може више пута преиспитивати питање правне помоћи, јер фактори који су релевантни за питање правне помоћи могу се променити, на пример (случај Granger против Уједињеног
краљевства)25. Такође, Европски суд је стао на становиште да није потребно доказивати да је одсуство правне помоћи проузроковало штету како би се установило кршење члана 6. став 3. тачка (ц).
С обзиром да Конвенција изричито не одређује право на бесплатну правну помоћ у грађанским стварима, као посебан извор у грађанским
споровима примењују се одлуке Суда. Посебно је значајна одлука по
представци Airey protiv Irske26 у којој је суд утврдио да је одбијање пружање бесплатне помоћи сиромашној жени која је тражила развод од насилног мужа, прекршено њено право приступа суду. Ово стога што жена
без стручног заступника, није имала скоро никаквог изгледа да успе у
спору. На овај начин пракса суда је проширена и на грађанске спорове у
ситуацији када је лице битно ограничено да брани своје право и интерес.
Препоруком Комитета министара Савета Европе о ефикасном
приступу праву и правди27 дефинише се циљ олакшавања приступа људским правима сиромашним лицима као и лицима која су нарочито ускраћена, маргинализована и изопштена из друштва како у економском, тако и
у социјалном и културном смислу (тешко материјално стање, дугорочна
незапосленост, низак ниво образовања, неписменост и слично). Овом препоруком улази се у сферу елементарних људских права. Ова препорука
широко обухвата покривање трошкова поступка пред државним органом
и бесплатним заступањем као и друге радње правне помоћи, а проширује
и круг лица којима могу бити пружене услуге правне помоћи. У погледу
олакшавања суду за веома сиромашна лица, истиче се потреба за проширење правне помоћи у свим судским и управним поступцима и то без обзира на положај лица у поступку. У препоруци се нарочито истиче значај
права на одговарајућег заступника што између осталог подразумева да
странка по могућству сама изабере заступника. Такође се указује да је потребно поједноставити поступак за одобравање правне помоћи сиромашним лицима те увести пружање привремене правне помоћи кад год је то
могуће. Такође, Комитет министара се залаже за повећање улоге невлади25

Случај Грангер против Уједињеног краљевства, Bilten AIRE centra
Airey protiv Irske – Извод из праксе Европског суда за људска права – Велико веће
27
Препоруком Комитета министра Савета Европе о ефикасном приступу права и правди
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них организација и других удружења грађана у пружању помоћи веома
сиромашних лица у поступцима алтернативног решавања спорова као
што су мирење и медијација. У циљу побољшања правосудног система и
делотворног приступа правди Европски комитет за правну сарадњу донео
је и Акциони план о системима правне помоћи28.
Правна помоћ у Европској унији
Уговором у Европској унији29 предвиђена је заједничка делатност у области правосудне сарадње. Европска комисија је позвала савет
министара да успостави минимум правила којим се гарантује одговарајући степен правне помоћи у прекограничним случајевима у Европској унији (тачка 30. Закључка Европског самита одржаног у Тампереу 1999. године). Повељом ЕУ о основним правима30 између осталог је прописано да
ће правна помоћ бити доступна онима који немају основна средства, односно оним лицима која су слабог имовног стања и којима је таква помоћ
потребна да би им се обезбедио делотворан приступ правди.
Поред Повеље у наведеној области донета је Оквирна одлука Савета о положају оштећеног (жртве) у кривичним поступцима од 15.
марта 2001. године31 као резултат уједначавање процесних кривичних закона држава чланица. Чланом 4. наведене Оквирне одлуке таксативно су
набројана сва права која припадају оштећеном у кривичном поступку и о
којима оштећени може добити информацију. Оштећени према наведеној
одредби има право да добије информацију од правосудних и управних органа о условима и у којој мери има право на: правни савет, правну помоћ
и било коју другу врсту савета. Поред правне помоћи која се пружа оштећеном у кривичном поступку, Оквирна одлука обухвата посредовање као
облик вансудског решавања спора уколико природа кривичног дела дозвољава ову врсту поступка. Финансирања ове врсте правне помоћи сноси
држава чланица у којој тече поступак, мада неке радње у вези са правном
помоћи обавља и држава у којој оштећени има пребивалиште или боравиште. Оквирна одлука као новину укључује поред надлежних органа за
28

Акциони план о системима правне помоћи
Уговором у Европској унији
30
Повеља ЕУ о основним правима
31
Оквирна одлука Савета о положају оштећеног (жртве) у кривичним поступцима од 15.
марта 2001. године
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пружање правне помоћи и специјализоване службе и организације које се
баве заштитом жртава кривично дела.
Директива Савета за унапређење приступа правди у прекограничним споровима32 путем утврђивања минимума заједничких правила
које се односе на правну помоћ у таквим споровима донета је у циљу успостављања и развоја слободе безбедности и правде и гаранција слободе
кретања људи. Основна идеја директиве је промовисање бесплатне правне
помоћи у прекограничним споровима за лица која немају материјалних
средстава, а у циљу делотворног приступа правди. Ова директива предвиђа давање бесплатне правне помоћи у прекограничним, грађанским и привредним споровима у свим државама чланицама, осим у Данској. Директивом се предвиђа пружање правне помоћи само у оквиру судова и трибунала, а не обухвата органе управе као што су царински, инспекцијски и
др. Поред тога обухвата и све врсте вансудског решавања спорова. Такође, правна помоћ обухвата све фазе поступка до извршења. Ова директива
прописује услове који се односе на имаоца правне помоћи и поступак за
одобравање правне помоћи.
Одлука Комисије о увођењу образаца за тражење правне помоћи33 на темељу Директиве већа 2003/8/ЕЗ о унапређењу приступа правосуђу у прекограничним споровима утврђивањем минималних заједничких правила о правној помоћи у таквим споровима из 2004. године и уведен специфични образац за прослеђивање правне помоћи и за садржај тих
захтева. Такође, ЕУ је сачинила и Предлог оквирне одлуке о одређеним
процедуралним правима у кривичним поступцима у земљама ЕУ34 такође регулише минимум заједничких стандарда које се односе на одређена права окривљеног у кривичном поступку. У наведеној оквирној одлуци
предвиђен је широк спектар облика и радњи правне помоћи као што су
право на правни савет, право на бесплатно тумачење и превођење, право
на посебну пажњу, право на комуникацију, дужност обавештавања окривљеног о његовим правима у писаном облику, као и надзор над применом
овог целог система.

32

Директива Савета за унапређење приступа правди у прекограничним споровима
Одлука Комисије о увођењу образаца за тражење правне помоћи
34
Предлог оквирне одлуке о одређеним процедуралним правима у кривичним поступцима
у земљама ЕУ
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Нацрт Закона о бесплатној правној помоћи
У процесу придруживању ЕУ, нарочито у оквиру преговарачких
поглавља 23. и 24. које се односе на правосуђе и основна права, правду,
слободу и безбедност, Република Србија је утврдила Стратегију развоја
система бесплатне правне помоћи. Наведеном Стратегијом обавезала се
да ће донети посебан закон којим ће регулисати област бесплатне правне
помоћи и уредити систем правне помоћи пре свега регулисањем ко и под
којим условима има право на бесплатну правну помоћ, ко и под којим
условима пружа бесплатну правну помоћ, како се остварује право на бесплатну правну помоћ, како се управља системом бесплатне правне помоћи, како се контролише и обезбеђује квалитет бесплатне правне помоћи.
До сада је урађено више нацрта закона али ни један нацрт није стигао до
скупштинске процедуре. Поводом последњег нацрта из 2013. године Министарство правде као овлашћени предлагач, спровео је јавну расправу.
Наведеним Нацртом Закона о бесплатној правној помоћи дефинисана је правна помоћ као право на правну помоћ коју корисник остварује
без накнаде у складу са одредбама закона и примењује се само у случајевима у којем корисник није остварио право на бесплатну правну помоћ у
складу са одредбама других закона. Бесплатна правна помоћ се пружа као
примарна и секундарна правна помоћ, примарна правна помоћ обухвата
давање опште правне информације, почетног правног савета и правног савета као и састављање исправа и поднесака, док секундарна правна помоћ
обухвата заступање, одбрану и спровођење поступка посредовања. Општа
правна информација и почетни правни савет као облици примарне правне
помоћи, доступни су свима без испуњења посебних услова. Секундарна
правна помоћ дозвољена је под одређеним законом прописаним условима,
осим ако се односи на: привредне спорове, поступак регистрације правних лица, поступак накнаде штете за повреду части и угледа, поступак
пред прекршајним судом, осим ако је за прекршај запрећена казна затвора, поступак у коме би вредност спора била у очигледној и значајној несразмери са трошковима поступка, поступка у коме је очигледно да не би
било изгледа за успех, јер је у супротности са позитивним прописима, јавним поретком и добрим обичајима или је заснован на очигледној злоупотреби права. Бесплатну правну помоћ може користити само физичко лице,
домаћи држављанин, страни држављанин и лице без држављанства које је
корисник услуге социјалне заштите и права на материјалну подршку у
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складу са законом којим се уређује социјална заштита, као и лице које је
корисник права на дечији додатак у складу са законом који се уређује финансијска подршка породици са децом. Пружаоци бесплатне правне помоћи су за примарну правну помоћ адвокат и јавни бележници, медијатори,
службе правне помоћи образоване у јединицама локалне самоуправе, центрима за социјални рад и другим органима јавне власти, удружења и правне клинике, док секундарну правну помоћ пружају адвокати, јавни бележници и медијатори, представници службе правне помоћи образоване у
јединицама локалне самоуправе, представници удружења и правних клиника у поступку пред државним органима управе и организација којој је
поверено вршење јавних овлашћења, представници удружења у случају у
којем имају самостално право на подношење тужбе због повреде права и
слобода других лица у складу са одредбама посебних закона и представници удружења која могу имати положај умешача у управном спору у којем се одлучује о праву, слободи или интересу заснованом на закону члана удружења, у складу са одредбама посебних закона. Пружаоци бесплатне правне помоћи уписују се у регистар пружалаца бесплатне правне помоћи које води Министарство надлежно за послове правосуђа, као јединствену јавну електронску базу података. Начин уписа и вођење регистра
ближе одређује посебним актом Министарство. Сви пружаоци бесплатне
правне помоћи дужни су да се упишу у регистар осим органа јавне власти,
док Адвокатска комора односно комора јавних бележника може доставити јединствени списак адвоката односно јавних бележника ради уписа у
регистар. Наведеним законом предвиђено је и који се подаци уносе у регистар, како се врши промена наведених података, односно на који начин
се врши брисање из регистра.
Министарство брише пружаоца из регистра у случају да је пружалац захтевао брисање из регистра, услед смрти пружаоца ако је физичко
лице или његово брисање из матичног именика пружаоца које води организација која има јавна овлашћења за вођење именика, да је пружалац који је правно лице престао да постоји и да је против пружаоца донета коначна одлука о брисању из регистра на основу спроведеног поступка контроле квалитета пружања бесплатне правне помоћи у складу са одредбама
овог закона. Одлуку о брисању доноси надлежно министарство и иста одлука је коначна и против исте се може покренути управни спор.

434

Управна секција
Обавезе пружаоца бесплатне правне помоћи је да услуге пружа савесно и професионално а једино под тачно предвиђеним законским условима пружалац може ускратити пружање услуге лицу које тражи правну
помоћ. Пружаоци бесплатне правне помоћи дужни су да о свом раду воде
евиденцију и сачињавају извештаје о броју корисника и облицима пружања бесплатне правне помоћи и да о свом раду достављају извештај надлежном министарству за текућу годину као и на захтев министарства у поступку контроле квалитета и ванредни извештај. Пружалац услуга је дужан да чува податке и да штити податке о кориснику у складу са законом
којим се уређује заштита података о личности којим законом је ближе наведена организација рада, технички услови, одређивање одговорног лица,
обележавање радних просторија, радног времена, формулара и друго.
Органи јавне власти који одлучују о праву, обавези или интересу
заснованом на закону дужни су да организују службу правне помоћи која
пружа опште правне информације, односно почетни правни савет у вези
са вршењем јавних овлашћења органа. Јединица локалне самоуправе организује службу правне помоћи пружа примарну и секундарну правну помоћ. Јединица локалне самоуправе може организовати заједничку службу
правне помоћи са другим пружаоцем, али не може пренети своје обавезе
на другог пружаоца. Органи општинске односно градске управе надлежне
за послове социјалне заштите пружају правну помоћ у складу са одредбама закона којим се уређује социјална заштита, независно од овлашћења
која му у поступку остваривања права на бесплатну правну помоћ припадају по одредбама овог закона.
Према решењу закона захтев за коришћење бесплатне правне помоћи подноси се Центру за социјални рад у месту пребивалишта или боравишта, односно у месту пружања правне помоћи, писмено или усмено
на записник, преко законског заступника или пуномоћника, односно лично. Центар утврђује да ли је захтев допуштен и да ли тражилац испуњава
услове на основу података са којима располаже односно на основу доказа
које је тражилац поднео уз захтев или накнадно доставио. Након утврђивања основаности захтева центар упућује тражиоца на регистроване пружаоце и на облик препоручене правне помоћи. Ако је утврђено да су испуњени услови за коришћење бесплатне правне помоћи адвоката, бележника, односно медијатора, центар доноси одлуку о испуњености услова
и упућује тражиоца на регистроване пружаоце са територије своје месне
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надлежности. Центар може да донесе одлуку о одбијању захтева за коришћење бесплатне правне помоћи ако тражилац не испуњава услове за коришћење бесплатне правне помоћи из законом предвиђених разлога. Против решења којим се одбија захтев за коришћење бесплатне правне помоћи тражиоцу правне помоћи је обезбеђена жалба у случају одбијања захтева која се подноси министарству.
Одлука по жалби је коначна и против ње се може покренути
управни спор. Центар упућује на регистроване пружаоца као и на облик
препоручене правне помоћи у складу са овим законом, без одлагања, а
најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, који се рок продужава у случају тражења допунске документације. Изузетно центар доноси
одлуку непосредно након пријема захтева ако постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете или ако би тражилац због истека рока изгубио
право на предузимање радње у поступку. Такође тражилац може поднети
жалбу у року од 15 дана од дана пријема одлуке о одбијању захтева односно дана протека рока за доношење одлуке по захтеву. Одлука о жалби
доноси се у року од 30 дана од дана пријема жалбе. На све оно што није
регулисано законом примењује се општи управни поступак.
О свим одлукама центар води евиденцију и доставља Извештај
министарству. Такође законом су прописани начин финансирања бесплатне правне помоћи, извори финансирања, тарифа и повраћај примљених
средстава.
Тражилац бесплатне правне помоћи дужан је да обавести орган
управе о свим променама које би могле имати утицаја на остваривање
права на бесплатну правну помоћ у року од 15 дана од наступања промене
а у периоду од подношења захтева до дана коначног обрачуна трошкова.
На основу прибављених доказа орган управе је дужан да преиспита одлуку о испуњености услова за остваривање права на бесплатну правну помоћ уколико нађе да је лице изгубило право на бесплатну правну помоћ
доноси решење о престанку признатог права на бесплатну правну помоћ.
Жалба против решења подноси се Министарству а одлука по жалби је коначна и против ње се може покренути управни спор.
Такође корисник може поднети притужбу Министарству преко органа управе ако сматра да пружалац није испунио своје обавезе прописане
законом писмено или усмено на записник у року од 30 дана од дана сазнања за повреду одредби закона. Поступак се покреће на основу притужбе
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корисника, на основу пријаве инспекције службе министарства и по сопственој иницијативи на основу увида у извештај пружаоца, као и евиденцију пружене бесплатне правне помоћи.
Закон посебно регулише бесплатну правну помоћ у прекограничном спору у одредбама чланова 37. до 46. Наведене одредбе усклађене су
са одредбама Директиве Савета Европе 2003/8/ЕС, од 27. јануара 2003. године о унапређењу приступа правди у прекограничним споровима путем
утврђивања минимума заједничких правила која се односе на правну помоћ у таквим споровима. Правна помоћ у пекограничном спору одобрава
се у грађанским и трговинским стварима, поступцима мирног решавања
спорова, вансудском поравнању извршењу јавних исправа и правном саветовању у тим поступцима. Одредбе о правној помоћи не примењују су у
пореским, царинским и другим управним поступцима. Одредбе о прекограничном спору не примењује се на Краљевину Данску. Лице које испуњава услове за одобравање бесплатне правне помоћи одобриће се бесплатна правна помоћ и у прекограничном спору. Изузетно и лицу које не
испуњава ове услове ако докаже да није способан да плати трошкове поступка због разлике у трошковима живота између државе чланице у којима пребивалиште или боравише и трошкова живота у Републици Србији
одобриће се бесплатна правна помоћ. Поред тога и подносиоцу захтева
који има пребивалиште или боравиште у држави чланици Европске уније
а захтева правну помоћ у Републици Србији оствариће то право под условима из овог закона. Захтев за правну помоћ подноси се министарству на
обрасцима преведеним на српски језик. Ако лице поднесе захтев на обрасцу који није преведен на српски језик или ако не испуњава услове за доделу права на бесплатну правну помоћ министарство ће решењем одбити
захтев против кога није дозвољена жалба али се може покренути управни
спор. Ток поступка од подношења захтева па до доношења одлуке о захтеву уређено је овим законом. Подносилац захтева које има пребивалиште
или боравиште у Републици Србији а који тражи правну помоћ у прекограничном спору пред судом друге државе чланице Европске уније, захтев подноси органу управе према месту свог пребивалишта или боравишта. У случају одбијања захтева жалба није дозвољена али се може покренути управни спор. Такође закон предвиђа и врсту трошкова које обухвата бесплатна правна помоћ као и изглед обрасца прописаног одлуком
Европске комисије 2004/844/EC од 9. новембра 2004. године у оквиру Ди437
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рективе 2003/8/Е3 и одлуком Европске комисије 2005/630/ЕК од 26. августа 2005. године.
Надзор над применом овог закона врши Министарство надлежно
за послове правосуђа и обезбеђује надзор над радом пружалаца бесплатне
правне помоћи. У поступку надзора прописано је да министарство може
пружаоца бесплатне правне помоћи упозорити на уочене неправилности и
одредити мере и рок за њихово отклањање а у случају не поступања по
упозорењу донети решењем о брисању пружаоца из регистра. Одлука о
брисању из регистра је коначна и против ње се може покренути управни
спор. Такође предвиђа и контролу квалитета. Ако се приликом контроле
квалитета у пружању бесплатне правне помоћи утврди да је било пропуста у пружању бесплатне правне помоћи министарство може донети упозорење или изрећи меру забране пружања бесплатне правне помоћи ако је
очигледно да је пружалац поступао несавесно или неодговорно, а у случају непоступања по упозорењу минситарство доноси решење о брисању из
регистра које је коначно и против кога се може покренути управни спор.
Закон прописује и казнене одредбе за прекршај и наводи таксативно пропусте за које се може изрећи новчана казна.
Закључак
Полазећи од тога да је Устав Републике Србије право на правну
помоћ сврстао у сегмент права и слобода загарантованих Уставом као и
обавезу Републике Србије да створи услове за уживање и заштиту права
на правну помоћ која потиче из прихваћених међународних и европских
стандарда о европским правима који гарантују право на приступ правди и
правично суђење као и чињенице да постојећи прописи регулишу само
поједине видове правне помоћи, a не регулишу поступак пружања бесплатне правне помоћи нити омогућавају контроле рада пружаоца правне
помоћи то је неопходно да се системски приступи доношењу посебног закона као и развијању мреже правне помоћи почев од органа управе и градовима па до судова. Овај рад имао за циљ да нас упозна са стањем правне помоћи у тренутку доношења нацрта закона о решењима истог закона
и његовој усаглашености са међународним и европским стандардима, као
и потребама грађана у Републици Србији за приступом правди посебно
имајући у виду да је велики број грађана незапослен, корисник социјалне
и друге помоћи, са примањима испод минимума са пензијама испод мини438

Управна секција
мума, велики број нешколованих лица па чак и неписмених, велики број
држављана који је враћен у поступку реадмисије из западноевропских земаља посебно ромске националности, као и посебно осетљивих група као
што су деца, омладина, особе са инвалидитетом, самохране и старе особе,
интерно расељена лица, азиланти и лица са посебним потребама, као и јачање свести грађана о сопственим правима.
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